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Cartell premiat en el XXVII Concurs de Dibuix Infantil de La Patum,
anunciador de La Patum Infantil, original amb el lema Els tres fuets,
de Joan Carles Vilageliu i Palau.

Benvinguda La Patum de Berga, un any més, un nou cicle,
una nova explosió dels sentits. Més que olor de primavera, a
Berga se sent olor de Patum, de vidalba i de pólvora, i de plaça
i de poble... aquesta és la veritable olor de La Patum, la que ens
emociona en sentir, el migdia de l’Ascensió, aquelles primeres
notes del nostre ball de l’Àliga alliberada, del poble que es posa
en moviment amb el so del Tabal. Aquest so que som nosaltres,
que ens defineix i ens explica com a berguedans. Un sentiment
de pertinença ens envaeix i no cal que ningú ens expliqui res
més: és Patum, des de temps immemorials, és Patum. Les arrels
que ens identifiquen, si som lluny de casa i escoltem “Patum”,
sabem que parlen d’allò més nostre, d’un ritual que es teixeix
en els nostres orígens; dir Patum és, de manera indissociable,
parlar de Berga, i de nosaltres, del poble.
I, efectivament, hi haurà festa. Pujarem a Queralt envoltant
els nostres estimats Gegants; farem “ruedu” i gaudirem
d’espurnes i d’elegants passos marcats amb set vetes;
trepitjarem vidalba i baixarem a la plaça de la Ribera; pujarem
a la Plaça esperant que baixi la barra; ens endinsarem en el
foc de l’infern i escoltarem el so de les Maces quan salten;
veurem a passar, celestials, la ploma i els rínxols dels Àngels; i
el Tabal ens guiarà alçant el vol dins de la Plaça. I recordarem
el que hem estat, el que som, els que hi van ser i els qui ens
acompanyen, celebrarem plegats un any més aquest sentiment
patumaire. I quan soni el darrer Tirabol, pleguin els Gegants i
lentament es buidi la Plaça, començarem a somniar en noves
Patums, en projectes i esperances per un nou cicle que comenci
i el desig d’una Patum prorrogada.

PÒRTIC
Regidors de l’Equip de Govern

Berguedans i berguedanes, encetem la nostra Festa, fem
que a Berga d’ara i fins sempre, tothom s’hi senti com a casa.
Fem de La Patum una bandera, d’igualtat, de respecte i de
confiança, d’alegria compartida i de molta màgia. Que la nostra
Patum sigui compartida i que qui entri a la Plaça pugui entendre
el nostre poble des dels nostres ancestres fins a nosaltres.
Que gaudim com mai ho hem fet, plegats, com a poble que
no es cansa, que segueix fermament el seu llegat i és hereu de
quelcom que ens sobrepassa.

Molt bona Patum!
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BERGA:
QUERALT I PATUM

PROGRAMA D’ACTES
RELIGIOSOS,
TRADICIONALS I
CULTURALS
DISSABTE

21

22

A les 10 de la nit,
a la plaça de Sant Pere

A 2/4 de 6 de la tarda,
a la plaça de Viladomat

CONCERT DE PATUM.
XIXè Memorial Ricard
Cuadra, amb obres de
Roger Belmonte, Sergi
Cuenca i Robert Agustina,
i temes queraltins amb
motiu del centenari de la
coronació canònica de la
Mare de Déu de Queralt,
a càrrec de la Banda
del Memorial Ricard
Cuadra.*

65è CONCURS NACIONAL
DE COLLES SARDANISTES
amb la Cobla Pirineu.**

DE MAIG

10

DIUMENGE

DE MAIG

DIMARTS

DIMECRES

24

25

A 2/4 de 7 de la tarda,
al pati de l’escola

A les 12 del migdia

DE MAIG

PATUM DE LA LLAR SANTA
MARIA DE QUERALT, amb
la Banda de l’Escola
Municipal de Música.

DE MAIG

EL TABALER I
ELS QUATRE GEGANTS,
al so de la Banda de
l’Escola Municipal
de Música, satisfaran
els berguedans i les
berguedanes amb la
tradicional PASSADA.
A les 8 del vespre
TABAL, MACES, GUITES I
GEGANTS VELLS,
companyats per la Cobla
Pirineu, sortiran de la
plaça de Sant Pere i faran
els salts corresponents
davant dels domicilis
de les autoritats locals.
Acabaran amb TIRABOLS
a la plaça de Sant Joan i
a la plaça de Sant Pere.

A les 8 del vespre,
a la plaça de Viladomat
ELS QUATRE FUETS.

11

DIJOUS

DIVENDRES

DE MAIG

DE MAIG

26
A 2/4 de 10 del matí
ENGEGADA DE COETS
I PASSADA amb la Cobla
Pirineu.
A 2/4 d’11 del matí,
a l’església parroquial
de Santa Eulàlia
MISSA MAJOR, en la qual
predicarà mossèn Jaume
Casamitjana Vilaseca,
prevere del bisbat de Vic
i vicerector del Seminari
Major Interdiocesà.
L’Orfeó Berguedà
cantarà la missa i, al
final, interpretarà l’Himne
del sagrat cor, de mossèn
Marià Miró.
Tot seguit,
a la plaça de Sant Pere
PATUM DE LLUÏMENT,
amb la Cobla Pirineu.
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27

A 2/4 de 5 de la tarda,
a la Residència Nostra
Senyora de Queralt
CONCERT amb la cobla la
Principal de la Bisbal.
A les 6 de la tarda,
a la plaça de Viladomat
SARDANES amb la cobla la
Principal de la Bisbal.**
A 2/4 de 7 de la tarda,
a la Residència Nostra
Senyora de Queralt
PREGÀRIA en processó
amb el Santíssim
Sagrament.
A 2/4 de 10 de la nit,
a la plaça de Sant Pere
PATUM COMPLETA,
a càrrec de la Cobla Pirineu.

A les 10 del matí,
PASSADA de les
comparses de la PATUM
INFANTIL, amb la Banda
de l’Escola Municipal
de Música.

A les 5 de la tarda,
a la plaça de Sant Pere
PATUM INFANTIL
COMPLETA, amb la Banda
de l’Escola Municipal
de Música.

A les 11 del matí,
a l’església parroquial
MISSA, cantada per la
Coral Queraltina del
Casal de Gent Gran.
S’obsequiarà les persones
assistents a la missa amb
els tradicionals clavells.
A les 12 del migdia,
a la plaça de Sant Pere
PATUM INFANTIL DE
LLUÏMENT, amb la Banda
de l’Escola Municipal de
Música.
Tot seguit,
a la casa de la ciutat

A continuació,
a la plaça de Viladomat

Acabada La Patum,
a la plaça de Viladomat

SARDANES amb la cobla la
Principal de la Bisbal.**

SARDANES amb la cobla la
Principal de la Bisbal.**

Repartiment dels premis
del XXVII CONCURS DE
DIBUIX INFANTIL.

13

DISSABTE

DIUMENGE

28

29

DE MAIG

A les 11 del matí,
PASSADA amb la Cobla
Ciutat de Berga.
A les 12 del migdia,
a la casa de la ciutat

DE MAIG

A les 11 de la nit,
a l’avinguda del Canal Industrial

A 2/4 de 10 del matí

CONCERT DE ROCK, a
càrrec dels grups Sin
Na de Na, Gossos, Ebri
Knight i Pepet i Marieta.

Lliurament de TÍTOLS DE
PATUMAIRE i PATUMAIRE
D’HONOR i dels premis del
XLII Concurs de Cartells.
A 2/4 d’1 del migdia,
a la plaça de Sant Joan

ENGEGADA DE COETS i
PASSADA amb la Cobla
Ciutat de Berga.

SARDANES amb la Cobla
Berga Jove.**

A 2/4 d’11 del matí,
a l’església parroquial

A 2/4 de 10 de la nit,
a la plaça de Sant Pere

MISSA MAJOR. Durant
la celebració d’aquesta
missa s’interpretarà la
MISSA PATUMAIRE.

PATUM COMPLETA, amb la
Cobla Ciutat de Berga.

Tot seguit,
a la plaça de Sant Pere

SARDANES amb la Cobla
de l’Escola Municipal
de Música.**

A les 6 de la tarda,
a la plaça de Viladomat

PATUM DE LLUÏMENT, amb
la Cobla Ciutat de Berga.

Acabada La Patum,
a la plaça de Viladomat
Com a cloenda de les
festes, SARDANES amb la
Cobla Berga Jove.**

A continuació,
a la plaça de Viladomat

A 2/4 de 8 del vespre
Salts de PATUM amb la
Cobla Ciutat de Berga.
Començaran a la plaça
de Sant Pere, continuaran
per les places de la ciutat
i davant dels domicilis
dels administradors i
les administradores i
acabaran amb TIRABOLS
a les places de Sant Joan
i Sant Pere.

SARDANES amb la Cobla
Berga Jove.**
A 3/4 de 5 de la tarda,
a la Residència Sant Bernabé
CONCERT amb la Cobla
Berga Jove.

Organitza: Memorial Ricard Cuadra, amb el patrocini de l’Ajuntament de Berga. En cas de mal temps, es
farà al Teatre Municipal.
** Col·labora: Associació Sardanista Cim d’Estela.
*
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15

ALTRES ACTES
DISSABTE

DIJOUS

21

26

A les 5 de la tarda,
a la plaça de Sant Pere

a les 6 de la tarda,
a la sala d’exposicions
del Casino Berguedà

DE MAIG

DIADA CASTELLERA DELS
QUATRE FUETS amb els
Castellers de Berga, la
Colla Jove Xiquets de
Tarragona i els Castellers de
la Vila de Gràcia.

DIUMENGE

22
DE MAIG

A les 6 del matí, sortida
de la plaça de Sant Pere
per PUJAR ELS GEGANTS
A QUERALT. A 2/4 d’11,
ESMORZAR, a l’aparcament
de Queralt, i a les 12, BALLS
DE GEGANTS a l’interior de
l’església.

DE MAIG

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
BLACK IS BELTZA, el gegant
negre de Pamplona, de
FERMÍN MUGURUZA, a
càrrec del seu autor.

DIUMENGE

29
DE MAIG

Salt commemoratiu del 125è
aniversari dels gegants
nous i del 150è aniversari
dels gegants vells durant
el primer salt de Patum del
vespre, amb l’estrena del
ball de gegants If Shoul Fall
Behind escrita i publicada
per Bruce Springsteen amb
arranjaments de Sergi
Cuenca.

El dijous i el diumenge es podrà seguir en directe la celebració de La Patum de la nit des de la pantalla gegant
instal·lada a la plaça de Viladomat.
Tots els actes relacionats amb La Patum 2016 es podran seguir en directe per l’emissió de la Televisió del
Berguedà, a la Catalunya central, i per tot el món, a través de la web http://tvbergueda.xiptv.cat/en-directe.
Cartell premiat en el VII Concurs de Dibuix de Patum de
l’Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de Queralt i del
Centre Ocupacional Taller Coloma, de Jordi Jordana i Fornos.
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DEL

AL

DE MAIG

DE JUNY

EXPOSICIONS

08 05
SALA D’EXPOSICIONS
DEL CASINO BERGUEDÀ
Ronda de Queralt, 25
Exposició:
“ELS CARTELLS DE PATUM”

DEL

A L’

DE MAIG

DE JUNY

06 11
SALA D’EXPOSICIONS
DEL CASINO BERGUEDÀ
Ronda de Queralt, 25
Exposició:
“125 ANYS DE GEGANTS
NOUS I 150 DE GEGANTS
VELLS A TRAVÉS DELS
SEUS VESTITS, OBJECTES I
DOCUMENTS HISTÒRICS”

DEL

AL

DE MAIG

DE JUNY

20 30
VESTÍBUL DE L’ARXIU
COMARCAL DEL BERGUEDÀ
Colònia Escolar Permanent, 2.
Pavelló de Suècia
Exposició:
“LA PATUM VISTA PER
IGNASI MARROYO”
Inauguració el 20 de
maig, a les 8 del vespre.
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P TUM
ACCESSIBLE
Per tal de facilitar la participació als actes de
La Patum i l’accés a la plaça de Sant Pere a les
persones amb mobilitat reduïda, l’Ajuntament
instal·larà sota la Berruga un empostissat. Aquest
espai es reservarà, en primer lloc, a les persones
amb mobilitat reduïda reconeguda amb el
certificat de discapacitat corresponent, en segon
lloc, a les persones amb altres discapacitats
superiors al 65% i, per últim, a les persones de
més de 75 anys.

19

ADMINISTRADORS
ANTICS QUATRE BARRIS

FEIXINES O CAPDAMUNT DE LA VILA
(FONOLLS)
Sr. Francesc Marco i Coll
Sra. Anna Rota i Arseda
SANT PERE
(ESCLAFIDORS REBENTATS)
Sr. Ruben Andrés i Soler
Sra. Alba Berdejo i Ortega
CENTRE O CARRER MAJOR
(ESCLAFIDORS EMBOTITS)
Sr. Jordi Pueyo i Bastida
Sra. Teresa Martínez i Martínez

TÍTOLS DE
PATUMAIRE

PATUMAIRES
D’HONOR

Antoni Torres i Prat
Marcel Coma i Vilella
Marc Pujols i Clotet
Mateo Gómez i Perarnau
Marc Olonia i Torrentallé
Daniel Tristany i Cara
Ramona Riu i Costa
Carla Agnès Fernández i López
Anna Boixader i Aymerich
Gemma Boixader i Aymerich
Mariona Caballero i Lladó
Jordi Cantero i Palau
Josep Coromines i Andreu
Marc Coromines i Pérez
Marta Escobet i Montañà
Àlex Figueres i Escoda
Queralt Isach i Vázquez
Cèlia Miró i Manubens
Xavier Olalla i Algilaga
Pau Rioja i Gasull
Josep Maria Serra i Hidalgo
Dimna Trasserra i Baraut
Anna Vilaredes i Riu

Núria Aranda i Rioja
Pau Bartoló i Roca
Claudi Bozoch i Martín
Jesús Breganciano i Crespo
Maria Àngels Busquets i Garrós
Maria Casals i Pons
Queralt Casellas i Guijarro
Lluís Codina i Boix
Sílvia Culell i Vilanova
Queralt Escobet i Canal
Ricard Gil i Porcel
Jordi Martín i Castilla
Ramon Pagerols i Parcerissa
Efrem Parera i Coma
Antoni Pérez i Zúñiga
Jaume Rafart i Pascuet
Ramon Vilà i Pujol

RAVAL
(RAVENISSES)
Sr. Carles Justícia i Arderiu
Sra. Rocío Vargas i Fernández
En l’acte de lliurament de TÍTOLS DE PATUMAIRE i PATUMAIRE D’HONOR
es lliuraran plaques de reconeixement a les següents persones o entitats:
A les Germanes Camprubí per la seva tasca desinteressada durant quatre
dècades pentinant les comparses de la Patum.
A Televisió del Berguedà per la seva tasca en pro de la festa, difonent-la
en directe durant 25 anys.
A Ràdio Puig-reig per la seva tasca en pro de la festa, essent la primera
emissora que la va difondre en directe, difusió que ha continuat durant
35 anys.
20
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Foto: Albert Garrido

El dia 6 de febrer moria, a l’edat de 92
anys, Joan Rafart i Montraveta, creador i
principal impulsor de La Patum Infantil.
Com passava en tants altres carrers de la
nostra ciutat, a mitjan de la dècada de 1950,
al carrer afores de Pinsania, barriada de Cal
Corneta, els nens d’aquells verals jugaven
a fer la seva Patum. Aquella embrionària
Patum, casolana i sense pretensions, s’acabà
convertint en l’actual Patum Infantil.

JOAN RAFART
IN MEMORIAM

El seu origen cal buscar-lo quan les filles
del Joan Rafart i Montraveta demanaren al
seu pare que els fes un gegant per poder jugar
a La Patum. Ell els va construir un gegant, amb
molt pocs mitjans, aprofitant unes antigues
màscares de carnaval. De seguida hi posà
música, gràcies a unes gravacions que ell
mateix havia fet de La Patum amb un sistema
molt primari. Ben aviat, a aquest gegant se li
afegiren més comparses, que van començar
a córrer per tot el barri.
Aquestes arrels antigues, i molt modestes
en els orígens, acabaren donant pas a
una Patum Infantil que, en certa manera,
s’oficialitzà l’any 1956, encara que aquell
any no va figurar al programa. L’any 1958
ja fou representada a la plaça de Sant Pere i,
el 1964, La Patum Infantil fou rebuda a plaça
per tots els membres de la comparseria de La
Patum, que li donaren l’alternativa, fet que
acabà fent oficial del tot una situació que ja
no tenia marxa enrere.
Des dels inicis, i de mica en mica, es
va anar augmentant la comparseria. En
començar, l’any 1956, només disposaven
de quatre maces, fetes amb pots de llauna;
un tabal, que consistia en un bidó d’oli de
50 litres tapat amb dues fustes, i una guita,
feta amb cèrcols de barrils de sardines. Per
fer les carotes dels plens, al principi també
es reutilitzaven màscares de carnestoltes,
convenientment retocades amb tela i
esparadrap.
Aquells primers anys, també la realització
de la resta de material anava a càrrec de
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l’organització. Així, els fuets es feien al taller
de l’establiment del Joan Rafart de manera
gradual al llarg de l’any, per assegurar que,
arribats a Corpus, n’hi hagués suficients.
També la roba va ser teixida i tenyida al
mateix taller. Tenien cura de la conservació i
la renovació dels vestits la Maria Rosa Ferrer
i la Maria Montraveta, esposa i mare del
Joan, respecrivament.
Al llarg dels anys han estat moltes les
persones que han col·laborat en aquesta
Patum. Entre totes elles podem fer esment
dels artistes locals Pere Camps i Pagerols i
Lluís Ferrer i Macià, però, per damunt de
tot, cal remarcar la figura del seu veritable
impulsor, el Joan Rafart i Montraveta, qui va
actuar, durant aquests primers anys, com un
veritable mecenes: músics, comparses, fuets,
roba, complements, àpats d’agraïment als
col·laboradors i, fins i tot, vidalba per vestir
els plens, que anava a càrrec seu. Així, doncs,
foren diverses les persones que col·laboraren
en aquesta iniciativa, però el Joan fou el seu
gran promotor i la persona que va passar al
capdavant de l’organització durant més de
mig segle. Arran de tot plegat, l’any 1994
l’Ajuntament de Berga va decidir atorgar-li el
Premi Ciutat de Berga a la Cultura Popular i
el 2008, la Medalla d’Or de la Ciutat.

l’esperit berguedà tindran la supervivència
assegurada.
La Patum infantil és, doncs, un instrument
eficaç per a la perpetuació de la nostra
llegenda, la nostra història i la nostra
tradició. I, tal com comentàvem, un element
cabdal per a la perpetuació de l’esperit
berguedà. No en va, aquest fou un dels
valors principals que va tenir en compte la
Unesco a l’hora d’atorgar a La Patum el
reconeixement d’Obra Mestra del Patrimoni
Oral i Immaterial de la Humanitat. I tot això,
en bona part, fou gràcies a en Joan Rafart.
Enguany, la ciutat de Berga i La Patum
estant tristes. En Joan Rafart, el veritable
pare, l’autèntic creador de La Patum Infantil,
ha mort. Aquell patumaire, fill de geganter,
que ja l’any 1932, a l’edat de 9 anys, va fer
d’àngel a La Patum extraordinària que va
tenir lloc al Poble Espanyol de Barcelona,
ens ha deixat per sempre. Una vegada més
queda demostrat que els homes i les dones
passem, però les seves obres transcendeixen
la condició humana i perduren en el temps. I és
així que si avui, pesarosos, hem d’acomiadar
el Joan, feliços hem de contemplar la
continuïtat de la seva obra: La Patum Infantil.

Davant la situació actual d’una
Patum Infantil plenament arrelada i que
cada any compta amb un major nombre de
nens i nenes disposats a participar-hi, podem
afirmar, sense por a equivocar-nos, que
el muntatge i la incorporació de La Patum
Infantil a les festes del Corpus berguedà
fou una de les aportacions més significatives
que la festa gran de la ciutat de Berga rebé
durant el segle XX i, en aquesta aportació, hi
tingué un paper cabdal, primordial i decisiu,
el seu fundador, en Joan Rafart.
El cert és que les encisadores patums
dels infants de Berga són, sens cap mena
de dubte, el veritable viver de patumaire,
i, a la vegada, són també el més fiable
indicador que tenim Patum per anys. Mentre
els infants de Berga faran Patum, l’ànima i
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Àngels de 1932
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Foto: Albert Garrido

Foto: Albert Garrido
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Des de sempre, a Berga, quan un foraster venia, es pujava
a Queralt, bàsicament, per dues raons, per visitar el santuari
de la Mare de Déu i per gaudir de les impressionants vistes des
d’aquest singular paratge. L’escriptor empordanès Josep Pla
(Palafrugell, 1897 — Llofriu, 1981) va escriure a la seva Guia
de Catalunya que “Per veure aquest País, Berga sembla que té
preparat per al turista el santuari de Santa Maria de Queralt.
Quan arribem a Berga, la primera cosa que hem de fer és pujar
al santuari. El camí és apassionant. Com que transcorre part per
l’obaga de la muntanya, travessa un bosc de pinedes silvestres
que la gent del pla troba ple d’encants. Quan arribem al peu
del santuari, l’aire s’aprima i el panorama esdevé intens i dilatat
en el llunyedar. Mirant cap a l’amfiteatre del nord, apareix el
Berguedà amb tot el muntanyam geològic, amb el seu oceà
orogràfic. Cap al sud tenim, a primer terme, tot el Berguedà
agrari i industrial, amb la seva bellesa normalitzada, i, més enllà
Puig-reig, la comarca del Bages, el tapís llunyà de les muntanyes
de Montserrat, cobertes d’un vel de boira voleiadís, amb el seu
perfil únic i singularíssim; un perfil que sembla somiat. A la dreta
i esquerra d’aquest escenari immens, la vista es perd en una
dilatació de terres: cap al Solsonès a ponent; a llevant devers
Vic i el Lluçanès. La Balconada és prodigiosa. La presència de
terra és tan abassegadora que us sentiu com abrigat dins les
mateixes entranyes del país —d’aquest país tan petit i d’una
presència tan enorme i densa, tan saturada d’ancianitat i de
vida potent—”. De fet, els berguedans, quan pugem a Queralt,
és com si fóssim a casa nostra, volem compartir amb les nostres
amistats tot el que representa el santuari marià i el seu entorn.
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ANTONI SANSALVADOR
I LA TRINITAT BERGUEDANA
Antoni Sansalvador i Castells (Barcelona, 1879 – 1946) va
publicar el primer llibre de Patum el 1916, l’any de la coronació
canònica de la Mare de Déu de Queralt. Ara bé, aquest llibre,
el 1901, ja havia guanyat un dels premis al Certamen Literari
de Berga, presidit per Jacint Verdaguer i amb un jurat integrat
per: Narcís Oller i Marià Vayreda. El secretari va ser Àngel
Selabert (que també n’era del jutjat de Berga) i la reina de la
festa literària fou Humbelina Blanxart i de Fortuny.
El llibre de Sansalvador és la primera monografia sobre
la festa berguedana i recull, també, la primera recopilació
publicada de les partitures de les músiques de la Patum.
Sansalvador, advocat barceloní, fou diputat provincial per
Berga, propietari del pla de Campllong i convocant de
l’aplec del Pi de les Tres Branques del 1921, que se celebrà
per commemorar la victòria de la Lliga a les eleccions de la
Mancomunitat de Catalunya d’aquell any.

Al diari barceloní El Matí de dimecres 25 de maig de 1932
hi ha una pàgina sencera dedicada a Berga: Les festes de la
Patum, dies 25, 26, 27, 28 i 29 de maig. Diversos anunciants
berguedans com: la Queraltina, Isidre Safont, Col·legi Rosal, la
Pastisseria d’Antoni Gendrau i l’Hotel dels Santuari de Queralt
feren possible aquest reportatge. Es publica el programa de
La Patum d’aquell any i uns articles estan signats per Jordi de
Berga (evidentment un pseudònim) i Enric Canal. En l’article de
Jordi de Berga s’afirma: “No es pot concebre la idea de Berga
sense Queralt, ni la de Queralt sense Berga... implícitament
una idea porta a l’altre. Pensant en Berga hom pensa en
Queralt, Corpus, —la Patum— i el Pi de les Tres Branques com si
diguéssim un tríptic, una tritengonia, o be una trinitat poètica”.
Per a Carles Cortina: “La Patum, Berga i Queralt són la
trinitat identitària d’aquesta ciutat; els signes definitoris del seu
credo secular; l’esperit veritable entre el Cel i la terra d’aquest
bocí de món, i la llei no escrita que ens fa humans i ens apropa
a la divinitat. Perquè les dones i els homes d’aquesta contrada
som, com orenetes queraltines, que peregrinem –individualment
i col·lectivament— d’aquest món a l’altre amb seny i rauxa, amb
emocions i sentiments, amb instints i cavil·lacions; amb anhels
i esperances, i, sobretot, amb sensacions, melodies, sons,
silencis, colors, formes, foc, fum i batecs de cor –el tot i el
no-res!—“.

Sansalvador, en la seva monografia patumaire, diu: “Pel
poble berguedà (hi ha) una trinitat peculiaríssima; tres pilastres
ben diferents, però tant harmòniques, fermes i robustes que
no hi ha poder humà que pugí? enderrocar-les: El Santuari de
Queralt, El Pi de les Tes Branques i La Patum”.
La trinitat berguedana, ara, es pot contemplar a l’església
queraltina sota la presidència de la imatge de la Mare de Déu.
Des del seu cambril, al faristol de la dreta, hi ha reproduïda
l’àliga de la Patum i, al de l’esquerra, el Pi de les Tres Branques.
Per tant, prou podem afirmar que Berga, Queralt, Patum i el Pi
de Campllong són indestriables.
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PATUM ÉS EL
CORPUS CHRISTI
BERGUEDÀ,
PERÒ TAMBÉ
ES FA PER LA
MARE DE DÉU DE QUERALT

L’any 1899 es va fer la inauguració del canal Industrial de
Berga i la Mare de Déu de Queralt va ser proclamada la seva
patrona. El 17 de setembre de 1899 es va fer la benedicció
del canal pel bisbe de Solsona en presència de les autoritats.
L’endemà, el dia 18, es va fer un solemne ofici al santuari i,
com sempre que passa una cosa important a Berga, va haverhi Patum. El programa diu: “Retorn i entrada a Berga amb les
músiques fins a la Plaça Cremada, a on es farà una part de
Patum, saltant els Diables Plens als acords de les musiques
plegades. Acabada La Patum, disparo a la Plaça Viladomat
d’un Gran Castell de Focs Artificials. Final, Tocs de Tirabou i
Ella s’ho pensa”.

L’1de setembre de 1916 va arribar la infanta Isabel,
coneguda com la Xata, acompanyada del ministre de Gràcia
i Justícia, Antonio Barroso; el capità general de Catalunya;
l’arquebisbe de Tarragona; els bisbes de Solsona, Barcelona,
Lleida, Girona i Vic; l’abat de Montserrat; el batlle de
Barcelona; el president de l’Audiència Territorial de Catalunya;
el rector de la Universitat de Barcelona; senadors i diputats a
les Corts de Madrid i a la Diputació de Barcelona pel districte
de Berga i Manresa; molts regidors barcelonins... L’endemà
al matí, la infanta va inaugurar l’oficina de la sucursal de la
Caixa de Pensions de Berga, era la número 15, per tant, una
de les més antigues de Catalunya. A dos quarts de quatre de
la tarda, al teatre del Casino, es van celebrar els Jocs Florals
i, a les set del vespre, La Patum, que totes les autoritats van
anar a veure. El programa de mà de la coronació destaca que
hi havia 8 típics diables plens de coets. A les nou de la nit, el
cor la Unió Berguedana va fer una serenata a la infanta i li va
cantar Glòria a Espanya i Els néts dels almogàvers. Després, a
la casa del diputat Manuel Farguell de Maguarola, a la plaça
de Sant Pere, on va residir la Xata mentre era a Berga, es va fer
un concert a càrrec del cèlebre tenor Francesc Viñas.

L’octubre de l’any 1908, Alfons XIII va pujar a Berga i li van fer
Patum extraordinària. Abans, però, el 6, 7 i 8 de setembre de 1908,
el governador civil de Barcelona, Osorio y Gallardo, va venir per
preparar la visita reial i la inauguració del pont vell de l’Estret, de
la carretera de pujada a Queralt, i es va fer Patum. Segons Josep
Noguera, a fi i efecte que el governador barceloní pogués veure què
era La Patum i per saber si es podria fer davant del rei Alfons XIII.
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ELS ANIVERSARIS DE LA CORONACIÓ
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Des d’aleshores, cada vint-i-cinc anys, es
fa una festa per commemorar la coronació.
L’any 1941, pel 25è aniversari, el Diario de
Barcelona de 4 de setembre, sota el titular de Fe
y Patria, deia: “La ciudad y comarca de Berga
honran con brillantes festejos a su excelsa
Patrona, destacando los actos celebrados
ayer, a los que asistieron el Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento, el Obispo
de la diócesis, otras autoridades y jerarquías
y un importante gentío”. Josep Montanyà va
escriure: “només feia dos anys que s’havia
acabat la Guerra Civil i el santuari es trobava
terriblement desvastat, fins al punt que la Mare
de Déu no era encara al cambril, sinó en un
petit altar major”. Per mossèn Armengou: “el
2 de setembre, dimarts, el Tabal de la Patum
amb els gegants i l’orquestra recorregueren
els carrers de la Ciutat com en la vigília de
Corpus”. Al vespre, feia entrada la Mare de Déu
per l’antic portal de Sallagosa –l’actual plaça
de les Fonts— per ser traslladada a l’església de
Sant Pere. El programa d’actes fou molt ple el
3 de setembre, el dia de l’aniversari. El bisbe
de Solsona, Valentí Comelles, va celebrar un
pontifical a l’església parroquial —on hi havia la
imatge–. A les quatre de la tarda van traslladar
la Mare de Déu al balcó de l’Ajuntament i es va
fer l’acte de consagració de la ciutat de Berga
i comarca del Berguedà a Queralt. Després, es
va cantar l’Himne de la Coronació. A les vuit
del vespre, va haver-hi Patum. La imatge va ser
retornada al seu santuari el dia 8 de setembre
a les set del matí. Eren temps de postguerra a
Catalunya, mitja Europa cremava per la Segona
Guerra Mundial, els temps estaven per poques
festes, ja que totes les esglésies berguedanes
estaven encara mig destruïdes. Cal destacar
el programa de mà d’aquest aniversari fet pel
berguedà Josep Maria de Martín, qui usaria per
primera vegada l’oreneta com a símbol queraltí.

Pel cinquantenari, el dia 31 d’agost de 1966, al migdia,
els dos tabals de Berga, el de La Patum i el d’Els Elois, amb els
gegants, la bandera del Gremi d’Els Elois i la cobla orquestra
La Principal del Berguedà recorregueren la ciutat. Els gegants
nous no van poder fer tot el recorregut amb normalitat, moltes
de les garlandes del barri vell no els deixaven passar drets.
A les vuit del vespre, al passeig de la Pau, es va donar la
benvinguda a la Imatge.
El 3 de setembre, va haver-hi una concelebració a l’església
parroquial de la plaça de Sant Pere de trenta-tres capellans
berguedans. Al vespre: castell de focs al passeig de la Pau i un
concurs de Cors de Clavé. Tot Berga vessava d’alegria i festa,
potser era per tants anys passats sense que el poble no pogués
tenir accés directe a organitzar lliurement res al carrer ni a
fer celebracions populars sense cap mena de control polític,
municipal i franquista. Tot va ser un èxit. Va haver-hi un concurs
de teatre català organitzat per La Farsa, moltes sardanes... i,
evidentment, La Patum, a les 9 del vespre del dia 4 de setembre.
I a la plaça del santuari de Queralt es va fer La Patum Infantil.
L’any 1991 fou el 75è aniversari. De nou, tot Berga es va
tornar a engalanar. El bisbe de Solsona, Antoni Deig, va presidir
pràcticament tots els actes acompanyat pel capellà custodi
queraltí, mossèn Josep Maria Ballarín, el rector berguedà
Xavier Claramunt i el batlle de Berga, Jaume Farguell. Un dels
fets més espectaculars va ser la inauguració de la il·luminació
del santuari de Queralt, la Cova, Sant Pere de Madrona i el
castell de Sant Ferran. El 31 d’agost la Mare de Déu va tornar
a baixar a Berga. La rebuda oficial es va fer a la plaça de la
Creu amb les emotives paraules de mossèn Ballarín adreçades
al poble davant la imatge: “aquí la teniu!”. El dimarts 3 de
setembre, durant la celebració de l’aniversari de la coronació,
va haver-hi ofici a la parròquia presidit pel bisbe de Solsona; al
migdia, Patum de Lluïment; a la tarda, concert de l’escolania de
Montserrat a l’església de Sant Pere, i, al vespre, Patum. El dia
7 va ser el dia de la canalla, amb La Patum Infantil a la plaça
de Sant Pere.
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VENERACIÓ
QUERALTINA DE
LA COMPARSERIA
PATUMAIRE
Diversos entremesos de la comparseria berguedana han
pujat a Queralt, com els gegants nous, l’àliga o enguany els
quatre gegants de La Patum. Cal destacar que al pom de la
barana de ferro que hi ha per pujar a la Cova de la troballa de
la Mare de Déu hi ha un cap d’àliga —de ben segur que és una
mostra més dels estrets lligams entre Berga i Queralt.

de Queralt, i una reproducció del Sant Crist del Castell, que
era una de les imatges més antigues de Berga, destruïda per
la febre iconoclasta dels primers dies de la guerra. També hi
havia en un lloc preferent una reproducció del Pi de les Tres
Branques i una imatge de Santa Eulàlia, patrona de Berga.
En el llibret editat per explicar les vicissituds de com es va fer
aquesta custòdia, es diu que hi figuraven els noms d’aleshores:
el del Papa Pius XII; el del dictador militar general Franco, que
se’l defineix com a “héroe de la guerra y de la paz”; el del
governador civil de Barcelona i cap de la Falange (el partit
feixista espanyol), Antonio Correa Véglisson, i el de l’alcalde
Estanislau Boix. Com que a Berga, des de l’any 1970, ja no es
feia la processó del dijous de Corpus, perquè la de diumenge
s’havia fet fins a l’any 1956, la custòdia, durant tot l’any servia
per a l’exposició permanent del Santíssim Sagrament a les
Sagramentàries i per Corpus es traslladava a la parròquia.  

Després de la darrera Guerra Civil Espanyola, l’any
1939, es va poder tornar a celebrar el Corpus a Berga, ja
que, a causa de la persecució religiosa contra els catòlics els
anys 1937 i 1938, no es va poder fer Patum. Entre els anys
1939 i 1942 no hi havia una custòdia digna a les processons
berguedanes com les que hi havia hagut abans, ja que tots els
béns de l’Església de Berga havien estat saquejats i espoliats.
L’any 1942, Ramon Minoves va fer un esbós per a una nova
custòdia monumental. El projecte es va exposar a l’aparador
dels magatzems de Cal Farràs del carrer Major. L’orfebreria
de la nova custòdia— es va encomanar a la casa Masriera
del passeig de Gràcia de Barcelona. L’any 1943, van portar la
custòdia mig muntada a Berga per presidir la processó i la van
tornar a Barcelona per acabar-la. Abans de tornar a Berga va
ser exhibida a l’aparador de l’orfebreria de Barcelona. Aquesta
nova custòdia monumental pesava 20 quilos. Al fust i a la base,
hi figurava tota la comparseria de La Patum; un medalló amb
les esglésies de Sant Pere, Sant Joan, Sant Francesc i el santuari
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L’HIMNE DE
LA CORONACIÓ
Des de l’any 1916 un tenor canta el solo del ball de l’àliga
de l’himne de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt. . La
lletra és del poeta Ferran Agulló, la música és del mestre Antoni
Ribera i Maneja al qual, fins a les darreries de la seva vida,
quan ja residia a Madrid, li agradava molt de pujar a Berga
cada any per la Gala de Queralt, per dirigir personalment
l’himne.
Cal assenyalar que qui va estrenar l’himne, l’any 1916, i
va pujar ex professo a Berga fou el conegut i prestigiós tenor
Francesc Viñas. Uns anys més tard, el 1958, Emili Vendrell va
enregistrar el solo de l’himne per a la casa de discs Columbia
amb l’Orfeó Barcelonès. Avui és una peça de col·leccionista en
vinil, disc de 33 revolucions, molt difícil de poder trobar.
L’encert d’incorporar l’antiga i important música de l’àliga
de La Patum ha fet que el solo sigui una de les cançons que, de
forma tradicional i popular, durant anys, ha estat cantada en
les trobades de berguedans o en les antigues fontades.
Cada any, el dia de la Gala, després del solemne ofici al
santuari, es torna a cantar l’himne queraltí; el solo és cantat
entre les estrofes que, tradicionalment, canta l’Orfeó Berguedà.
Des de la coronació, i cada 25 anys, també es canta a les
escales de la plaça de Sant Pere, just al cancell de l’església
parroquial, a la plaça de La Patum. La plaça Cremada vibra
amb la música de l’àliga berguedana, aquest cop cantada per
un tenor entre un nodrit cor de berguedans que l’acompanyen.
Potser, si s’hagués de definir el moment més patumaire i
queraltí seria aquest: quan a la plaça de Sant Pere cada 25
anys es canta l’himne de la Coronació.
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