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EL TURISME A LES FESTES POPULARS: LA PATUM DE BERGA

El turisme cultural

Cada vegada resulta més freqüent el fet de veure nombrosos turistes
omplint els carrers i places de les nostres poblacions el dia en que hi té lloc
una celebració important. Les festes tradicionals i populars han esdevingut
els darrers anys un important focus d’atracció turística, de tal manera que
cada cop són més les persones foranes o forasteres que participen en les
diferents manifestacions tradicionals que tenen lloc arreu del país. Això que
de forma genèrica podríem anomenar “turisme cultural” o “turisme festiu”
no és un fet nou, sinó que ja el trobem documentat segles enrera, per bé
que els darrers anys, especialment d’ençà que el nostre país va recuperar
les llibertats democràtiques, s’ha anat convertint gradualment en un
fenomen creixent.

Ball de l’Àliga (Foto AFTDAO).

Davant aquest allau de visitants que actualment pateixen moltes de
les nostres festes populars sorgeixen, indefectiblement, un seguit de
preguntes. Preguntes que poden anar des de la conveniència o no d’aquesta
presència de turistes fins a l’objectiu perseguit per aquests, passant per qui
forma part d’això que hem denominat “turisme cultural”, quin tipus de
celebracions són les que gaudeixen/pateixen d’una major popularitat o les
influències, positives i negatives, que aquests darrers poden ocasionar en
algunes de les més arrelades mostres de la nostra cultura popular.
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Pel què fa als consumidors d’aquest tipus de turisme, personalment
m’inclino a creure que no existeix un prototipus de “turista festiu” i que
podem trobar fins a quatre tipus de persones que podrien classificar-se sota
aquesta denominació depenent d’allò que hi busquen. Així, per ordre
d’interessants i recomanables podríem parlar dels següents tipus de turistes
festius:

· Els que assisteixen a una festa moguts per l’afany de veure,
conèixer i gaudir una determinada tradició i que poden participar-hi
activament o no però sempre mostrant interès i respecte per aquella
manifestació popular.

· Els que hi van perquè allò queda bé, perquè és una celebració que
s’ha de conèixer –o s’ha de fer veure que es coneix- i que s’hi ha d’haver
anat perquè tothom hi va i sinó hi has estat la gent queda sorpresa.

· Els que hi van per passar-s’ho bé sense preocupar-se de res més
que mirar el calendari i veure on fan festa aquella setmana. Són aquelles
persones que tan els és assistir a una festa com a una altra i que quan
tornen resulta que no han arribat ni al centre neuràlgic on es feia la festa
perquè s’han “perdut” a mig camí. Però s’ho han passat bé.

· Els que hi van per aprofitar la segura aglomeració de gent que es
produirà i, valent-se d’això, es dediquen a pertorbar la pau dels veïns i
cometre actes vandàlics emparats entre la multitud.

Aquarel·la d’en Ferran de Sagarra que mostra
La Patum l’any 1838 (Col·lecció Albert Rumbo).

El primer grup de turistes o visitants sempre hauria de ser benvingut,
el segon seria prescindible, el tercer poc recomanable i el quart indesitjable.
Malauradament, però, pràcticament a totes les manifestacions populars on
s’hi congreguen turistes o visitants (que a l’actualitat és tant com dir a
totes) hi conflueixen els quatre tipus d’individus.
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Un cas paradigmàtic: La Patum de Berga

Sens dubte, una de les festes populars i tradicionals catalanes que al
llarg dels segles ha mogut més visitants és La Patum de Berga. Aquesta
representació sacro-històrico-popular nascuda i derivada de les antigues
representacions de teatre medieval que se celebra anualment a la ciutat de
Berga ha estat un focus important d’atracció per nombrosos visitants de
temps força llunyans.

En el cas de La Patum, ja a les primeries del segle XVIII hi trobem
aquesta presència de forasters. Bàsicament, aquests forasters resultaven
ser, degut als sistemes de transport de l’època, habitants de les poblacions
properes, els quals es congregaven, en nombre important, a la capital del
Berguedà per tal d’assistir a la representació de La Patum. Així, en un
document de 1725 podem llegir que “antes de deliberar los Señors Regidors
lo fer las festas del Corpus ab la bulla, se ha de attendrer a la crítica del
temps, perquè com a causa de dita bulla se sol convocar molta gent en esta
Vila, ja dels vehïns com de altres forasters (...)”. Aquest document ens
mostra clarament com això que hem anomenat turisme cultural no és un
fenomen propi del segle XX.

Primera fotografia coneguda de La Patum de l’any 1868
(Foto Rafael Lozano, col·lecció Albert Rumbo).

Aquesta afluència de visitants a La Patum va anar continuant i
augmentant al llarg dels segles XVIII i XIX, fins al punt que l’Ajuntament de
Berga va pactar amb la companyia ferroviària un descompte pels assistents
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a La Patum i un canvi d’horaris dels trens per tal que aquells “turistes”
poguessin tornar a casa un cop finalitzada la festa i no haguessin de fer-ho
abans.

Durant el primer terç del segle XX tingueren lloc dos esdeveniments
que impulsaren el turisme a La Patum. D’una banda la gestació d’un cert
mite patumaire a nivell català, un procés que es va produir a través de dos
fenòmens que projectaren La Patum portes enfora de Berga i la comarca,
convertint-la en una festa d’àmbit més nacional: la primera sortida de les
comparses de La Patum de la ciutat Berga (Barcelona, 1902) i la publicació
del primer llibre monogràfic sobre la festa editat a Barcelona el 1916.

Ball de Gegants el 1909 (Foto Àngel Toldrà, col·lecció Albert Rumbo).

El segon factor impulsor de La Patum va tenir lloc durant el període
de la Segona República a través de la difusió que de la festa en feu
l’Ajuntament de la ciutat i que va acabar de fer créixer el mite. Durant
aquest període La Patum fou present en publicacions periòdiques,
retransmissions radiofòniques, reportatges i filmacions cinematogràfiques i
a més es va celebrar un parell de vegades a Barcelona de forma íntegra.

Ara bé, el gran boom turístic de La Patum va arribar sobretot a partir
de la dècada dels anys 60. Per entendre aquest boom, però, cal entendre la
situació política del moment. De la mateixa manera que l’Ajuntament
republicà havia potenciat La Patum enfront l’Ofici i la Processó del Corpus,
el franquisme va capgirar la situació i va donar cada vegada més
transcendència als actes litúrgics i religiosos en detriment de la “disbauxa”
que pel nou règim significava La Patum.
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Un cop passats els primers anys del franquisme, La Patum visqué un
segon moment de mitificació i la recuperació d’una gran afluència de
visitants. Entre aquests visitants hi trobem dos objectius diferents: els que
buscaven retrobar la puresa d’aquella tradició rural que a primers de segle
havia representat La Patum i que volien deixar enrera el silenci que el
franquisme havia imposat a les nostres festes i tradicions i els que volien
reivindicar les nostres llibertats nacionals i que trobaven en la festa
berguedana un marc ideal, com ho era aleshores el camp del Barça, on les
banderes catalanes sortien de la clandestinitat i on els crits de “Visca
Catalunya” i altres eslògans prohibits eren relativament tolerats, malgrat no
estar permesos.

Salt de Plens (Foto AFTDAO).

D’aleshores ençà, la presència de forasters a la festa màxima de la
ciutat de Berga no ha fet més que augmentar.
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El turisme cultural: problemes i solucions

El principal problema en una festa que, com La Patum, s’ha acabat
convertint en un veritable fenomen de masses és precisament la pròpia
masificació. Només cal recórrer a la fredor de les xifres per exemplificar el
què comentem i veure com una ciutat de 15.000 habitants durant cinc dies
arribar a albergar unes 80.000 persones. A més, tot plegat s’accentua si és
té en compte que la festa es desenvolupa en el seu marc natural tradicional,
la plaça de Sant Pere (on difícilment hi caben més de 5.000 o 6.000
persones) i els estrets i costeruts carrers adjacents del casc antic.

Els Gegants (Foto AFTDAO).

Actualment a La Patum ja no hi trobem alguns grups que durant els
anys 70 i 80 assistien regularment a Berga amb més ganes de protagonitzar
bretolades que de fer festa, però els problemes derivats de la massiva
afluència de visitants perduren. De fet, el principal problema de La Patum
en aquest sentit és el col·lapse produït per la quantitat de gent que hi
assisteix (locals i forans) que superen amb escreix la capacitat dels carrers i
les places del casc antic de Berga i que dificulten en gran mesura l’evolució
d’unes comparses que moltes vegades es veuen mancades d’espai suficient
per ballar.

La solució és molt complicada perquè La Patum és una festa oberta a
tothom, democràtica, i on tots aquells que desitgin gaudir-ne hi han de tenir
un lloc, però respectant per sobre de tot una tradició que la ciutat de Berga
ha mantingut durant més de sis-cents anys.

Albert Rumbo i Soler


