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De sempre i arreu, aquells qui han ostentat el poder han inten-

tat utilitzar la cultura en general, i la cultura popular en parti-

cular, per posar-la al servei de la seva ideologia, tot procurant 

influir d’aquesta manera en el pensament del poble i, en bona 

mesura, adoctrinar-lo.

La Patum de Berga, una de les principals manifestacions festi-

ves catalanes, reconeguda per la UNESCO com a Obra Mestra 

del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat, és un bon 

exemple de la utilització política d’una festa popular al llarg de 

la història. Des del seu mateix moment fundacional, gestat a 

partir d’un cert enfrontament entre el poder civil i el religiós, i 

fins a la dictadura franquista, la pràctica totalitat de règims 

han procurat que la festa estigués, en major o menor mesura, 

al seu servei. I això s’ha vist plasmat en grans muntatges i en 

petits detalls insignificants.

Catòlics i ateus; monàrquics i republicans; catalanistes i espa-

nyolistes; carlins i liberals... tots, absolutament tots els règims 

han utilitzat la festa en un sentit o en un altre. El més excep-

cional de tot plegat, però, és que pràcticament cap opció polí-

tica ha prohibit la celebració malgrat que aquesta hagués 

estat utilitzada pels enemics com un símbol identitari.
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«Tothom ha utilitzat la Patum»,
 encara que òbviament uns amb

passos de gegant i d’altres, d’infant

JAUME FARRÀS
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Pròleg  

M’ha semblat entendre que Albert Rumbo, amb el títol d’aquesta publicació, obre 
la finestra per on hauria d’entrar un aire fresc de concòrdia i veracitat. Ja a la in-
troducció, escriu que la cultura «hauria de ser una disciplina lliure de la manipu-
lació política», i es manifesta contra «la utilització de la cultura per provocar un 
adoctrinament de la població en favor d’unes determinades idees i en contra d’unes 
altres». També denuncia el fet de dividir la població basant-se en elements que 
pertanyen a tots. I clou aquesta introducció dient: «el treball que teniu a les mans 
va néixer amb la intenció de documentar aquesta manipulació de la cultura popu-
lar amb finalitats polítiques, a partir del cas concret de La Patum de Berga».

Rumbo es va llicenciar en Història Antiga i posteriorment va estudiar arxivís-
tica. Amb aquesta formació i la metodologia adquirida, va començar a investigar 
en arxius, com ara el de Berga, entre d’altres. Diria que, des d’abans de fer aquests 
estudis, Rumbo ja tenia la il·lusió que, algun dia, investigaria i escriuria una histò-
ria de La Patum.

Una interpretació mínimament rigorosa de La Patum ha de ser multidiscipli-
nària. Probablement, la majoria d’interessats podrien estar d’acord en el fet que 
aquesta festa popular ha estat més mitificada que investigada. Els qui hem escrit 
papers sobre La Patum hem contribuït a aquesta mitificació, encara que només 
sigui reproduint unes frases més inspirades en el romanticisme que en el respecte 
a una realitat històrica. El romanticisme afavoreix la manipulació que tendeix al 
localisme exacerbat i al populisme. Aquest és l’origen de La Patum dels papers, que 
sovint es basa en els arguments, històricament molt febles, que ens ocupen.

En un moment determinat, l’Església institueix la festa del Corpus i la seva 
octava, amb processons adoctrinadores que contenen, però, elements diguem-ne 
teatrals, la qual cosa facilita que l’adoctrinament esdevingui popular. L’operació té 
èxit i les celebracions es reprodueixen, de manera ràpida, en viles i ciutats. Si els 
dels «papers» encara es debaten en polèmiques sobre les dates d’inici de la cele-
bració del Corpus, la popularitat assolida per aquesta festa no sembla discutible.

En un altre moment, l’Església dels pecats i de les penitències poc il·lustrades 
i la monarquia absoluta i els seus representants, degueren veure perillar (i dif ícil 
de controlar) aquesta popularitat que podia excedir fàcilment el que estava esta-
blert. Començaren les prohibicions d’aquelles «comparses», que a molts llocs van 
desaparèixer o es limitaren a acompanyar i retre honors a les autoritats; un canvi de 
funcions que dugué, també, un canvi d’interpretacions.

A Berga, però, aquesta festa de primavera que és el Corpus, s’havia fet popular 
amb un carnaval temut per unes autoritats amb por al desordre i que, per la 
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 climatologia, molts anys s’havia de limitar a l’espai dels cafès, on es ballava amb 
màscares que els liberals prohibiren. Les migrades comparses originàries, pro pietat 
del Consistori, gradualment ampliades i renovades, foren un excel·lent element 
per acompanyar qualsevol celebració popular. Probablement, és aquest l’origen del 
que es va qualificar com a Patum dels carrers que, a la pràctica, és sempre la do-
minant. Un origen aquest, que no es va consolidar plenament fins a la introducció 
de les músiques de Quim Serra, que transformaren el que només eren moviments 
inconnexos en unes danses que el mestre Sergi Cuenca qualifica de genials.

Des de diverses disciplines, s’han fet aportacions molt qualificades a la història 
de La Patum que ens ocupa. Partint d’estudiosos com Joan Amades, arribem a Xavi-
er Fàbregas i Joan Soler Amigó. L’aportació del sociòleg Jaume Farràs és importantís-
sima, i la dels antropòlegs Jaume Bernadas, Dorothy Noyes i Josep Farguell, també.

El fet és simple: La Patum s’havia fet popular i, consegüentment, va interessar 
els estudiosos del que ara denominem cultura popular, una disciplina de molt abast. 
L’historiador Albert Rumbo és, també, un investigador d’aquesta cultura. Les dues 
disciplines poden ser complementàries o divergents. Sembla, però, que la història, 
més rigorosa, pot fer menys concessions.

Una altra qüestió que cal tractar és la de la creació d’una nova història i els con-
textos en què es va produir «l’invent» de les diverses historiografies. El març del 1812, 
a Cadis, es va redactar la Constitució que suposadament havia d’acabar amb l’Antic 
Règim. Encara durava la Guerra del Francès, amb la invasió napoleònica. De fet, aques-
ta Constitució va tenir poca vigència. Les forces de l’Antic Règim es van enfortir i van 
acabar coincidint amb els liberals pel que fa a la nova organització del territori, que 
reproduïa el model que Napoleó havia imposat a França: un centralisme amb capitanies 
generals, províncies i partits judicials. A Espanya, al centralisme s’hi afegí l’uniformis-
me total, fins i tot el lingüístic (només se’n salvà, en part, el Dret Català). El programa 
era ambiciós i necessitava, per tant, un relat històric que li donés una credibilitat dif í-
cil d’acceptar en els pocs territoris de cultura no castellana. Aquest relat va generar, 
primer, la historiografia espanyola. Com a resposta a aquesta, va sorgir la historiogra-
fia catalana, amb uns models i unes intencions similars. Per entendre l’estudi que ens 
ocupa, cal introduir-hi, també, la historiografia berguedana, creada per Jacinto Vilar-
daga. Lamentablement, cap de les tres es distingeix pel seu rigor.

La historiografia espanyola
La Real Academia de la Historia, formada per notables personalitats polítiques, 
militars, i nobiliàries, però on no figurava cap historiador, va decidir crear una his-
toriografia de matriu castellana que aplegués els mites primitius, les llegendes i els 
fets diversos, que permetessin definir el que havia de ser la història d’Espanya. 
Els seus creadors foren el sacerdot Modesto Lafuente (1806-1866), la influència del 
qual fou dominant i encara perdura. Va ser Lafuente qui va dividir la història d’Es-
panya en Edades (la contemporània no existeix en cap altre país) i va ser, també, el 
creador de la figura de Santiago, que va aparèixer per matar moros, de Don Pelayo, 
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Covadonga i la Reconquesta en general; també del Cid i la seva host. L’altre creador 
de la historiografia va ser Rafael Altamira (1866-1951), home més avançat, que va 
introduir els mètodes de la historiografia francesa. Tots dos són qualificats de nacio-
nalistes espanyols per Álvarez Junco i De la Fuente en un llibre imprescindible: el 
Volum 18 de la Historia de España de 2013, dirigida per Josep Fontana i Ramon Villar.

La reacció catalana
A Catalunya, el món cultural estava amarat de romanticisme: Renaixença, Jocs 
Florals, poetes a dojo, rapsodes, cantaires, etc. I, a més, historiadors locals i de 
santuaris marians; entre tots, popularitzaren interpretacions històriques de dub-
tosa o nul·la veracitat. És plausible creure que tot aquest ampli ventall se sentís 
agredit per l’uniformisme lingüístic que el centralisme els imposava. La reacció 
catalana va ser emprar les mateixes armes. Valgui com a exemple el de Víctor 
Balaguer amb Otger Cataló i els Nou Barons de la Fama.

La historiografia berguedana
Com ja he avançat, va ser una creació de l’advocat Jacinto Vilardaga Cañellas (Ber-
ga 1856- 1936). Vilardaga venia d’una família de l’elit liberal local. Va escriure 
 diverses obres, però aquí només esmentarem la Historia de Berga (1890) i les 
Efemérides bergadanas (1919). Per la seva història, que va tenir una bona crítica a 
L’Avenç del 31-08-1890, l’any 1902 Vilardaga va ser admès com a membre de la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i se li va encarregar el tema Berga 
per a l’Enciclopèdia Espasa. Entre les obres que cita com a consultades, hi trobem 
les de Lafuente i Pascual Madoz, que seran els referents de Víctor Balaguer. Vilar-
daga dedica el Capítol VI de la seva historia al període 1393-1396, on situa la 
institució de La Patum: «esta popularíssima diversión que Berga celebra todos los 
años el día que la Iglesia conmemora la fiesta del Corpus». Vilardaga amb això 
acabava d’instaurar l’origen laic de La Patum. A l’Efemérides 105 concreta la data: 
4-6-1394 i defineix La Patum com «una diversión no muy culta pero muy diverti-
da, completa y única en su género. No se puede tener idea de ella más que viéndola». 
I hi afegeix que se celebra en diverses ocasions.

Rumbo, quan tracta la Tercera Guerra Carlina, ha de seguir el que diu Vilardaga 
i dona la pista del que fou un gran problema per al municipi. Escriu: «el general Juan 
Contreras, capità general de Catalunya, va imposar una multa de deu mil duros a la 
vila de Berga, com a càstig per la presumpta col·laboració dels berguedans amb les 
tropes carlines». L’objectiu dels liberals berguedans que ocuparen el Consistori era 
anul·lar o mitigar aquesta multa. Havien tractat personalment amb el general Mar-
tínez Campos durant la darrera carlinada i el visitaren per oferir-li l’acta de diputat 
pel Districte. Aquest no acceptà l’oferta, que derivà al seu fidel col·laborador, el ge-
neral José Pasqual de Bonanca, que havia estat amb ell en terres berguedanes.

Els liberals berguedans, amb el seu cap, l’alcalde Ramon Pujol Thomas, cunyat 
de Vilardaga, estaven disposats a promocionar la vila, immersa en la misèria, d’on 
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la gent emigrava cap a les colònies del Llobregat o cap a Sallent. Es començava a 
parlar d’un canal per dur l’aigua del Llobregat a Berga, obra que trigaria a arribar. 
Per atreu- re forasters, es pensà en La Patum. L’alcalde Pujol va organitzar una 
competició entre els Administradors dels barris per tal de celebrar unes festes més 
lluïdes. El 19 de juny de 1876, va redactar un manifest, que definien com a Sigle 
VIII de la Patum. El titular era: «Patum, Patum, Patum». Tot aquest enrenou, el 
vaig detallar en la Visió històrica de la Patum de Berga. L’any següent, 1877, va 
aconseguir que, coincidint amb la festa de Corpus, li fos concedit el títol de ciutat 
a la reial Vila de Berga que, com reconeixerà el mateix Vilardaga en la seva història, 
no va servir per aturar la gent que marxava a les fàbriques de vora el riu.

El Capítol V (1875-1890) tracta dels «hombres eminentes en todas las carreras 
científicas y literarias». A la pàgina 359, escriu: «Pujol Thomas (don Ramón) hizo 
imprimir unos “Apuntes para la Historia de Berga”, extensísimos y detallados, que me 
han prestado mucha utilidad para la confección de este libro». Aquests Apuntes no 
els ha vist mai ningú. Hom creu que són els que va publicar el periòdic El Bergadán 
en el seu número extraordinari, on relata les grans festes celebrades amb motiu d’aques-
ta concessió. Fou en aquest text on Vilardaga i Pujol interpretaren les llunes invertides 
de l’escut de Berga com a derrotes dels àrabs, i les quatre barres, convertides en cinc, 
en victòries berguedanes. Realment era el triomf de La Patum laica, que ben aviat va 
ser contestada per mossèn Bonaventura Ribera Ribó (Berga 1879-1931), l’intel·lec tual 
més important del seu temps. Poeta, bon historiador i polemista temible (malgrat 
viure sempre malalt). Sense entrar en la seva biografia, diré que va estar sempre sota 
l’empara política i econòmica de Manuel Pla i Farriols, l’alcalde que va protagonitzar 
la potenciació de La Patum. Ribera recupera La Patum confessional enfront de la 
laica de Vilardaga, i aquesta divisió encara és vigent. El clàssic llibre d’Antoni San-
salvador fou influenciat per Ribera i, al meu parer, no té res a veure amb el treball 
presentat als Jocs Florals del 1902. Mossèn Armengou va fer, també, una aportació 
interessant en el seu llibre de La Patum, sobretot pel que fa al recull de la memòria 
oral d’alguns patumaires vells. Però Armengou estava preocupat per la deriva que 
prenia La Patum laica, i això estimulà la seva ideologia conservadora que ja havia 
manifestat el juny del 1953 amb la «Carta oberta de la Geganta Vella», reproduïda 
per Jaume Huch en la darrera edició del llibre La Patum què és (2011).

Retornem a l’obra de Rumbo, bon coneixedor de l’arxiu local. Cerca documents 
que no troba perquè, probablement, no han existit mai. Potser per això ell mateix escriu 
que va decidir investigar els contextos. Al mateix temps, però, comença una acurada 
investigació dels llibres de comptes municipals, per veure les despeses esmerçades pel 
Consistori en La Patum. El resultat és sorprenent i, possiblement, el més sorprès és ell 
mateix. Crec que l’aportació d’Albert Rumbo invalida la interpretació clàssica de 
La Patum. Tothom podrà continuar escrivint el que li plagui, però, tenint en comp-
te el rigor històric, hi haurà un abans i un després d’aquesta investigació.

Josep Noguera Canal



Introducció

Al llarg de la història, els diferents corrents ideològics del nostre país han utilitzat 
la cultura en general, i la cultura popular en particular, per bastir, identificar o 
difondre el seu pensament polític. En aquesta línia d’utilització política d’uns ele-
ments essencialment culturals, hi podríem incloure des de l’anada a Saragossa de 
l’Àliga i la Víbria de Barcelona per assistir a la coronació del rei Martí l’Humà l’any 
1399 fins al pilar de quatre que uns simpàtics castellers aixecaven al material de 
propaganda electoral del Partit Popular (PP) a les eleccions europees del 2014 per 
tal d’il·lustrar l’argumentació dels beneficis i les grandeses de l’unionisme.1 Tot 
plegat sense oblidar l’exposició «Símbols de Catalunya», que només incidia en 
aquells que interessaven als qui en aquell moment tenien el poder,2 l’apropiació de 
les celebracions taurines de qualsevol índole (més enllà del toreig) per part del 
franquisme; el canvi de nom dels Gegants de la ciutat de Barcelona (i d’algunes 
altres poblacions catalanes) de Jaume I i Violant d’Hongria a Fernando e Isabel o 
el barret frigi que va lluir la Vitxeta de Reus per les festes de 1869 per esmentar 
només alguns exemples.

Ideologies a banda –i partint de la base que per a nosaltres la cultura en tots 
els seus aspectes i nivells hauria de ser una disciplina lliure de la manipulació po-
lítica (i remarquem la paraula manipulació)–, aquesta utilització d’elements 
 culturals amb finalitats polítiques pot ser més o menys criticable en funció del grau 

1.  Val a dir que la utilització de les diferents colles castelleres (i els valors que simbolitzen) en campanyes 
electorals podria ser motiu per elaborar un estudi complet i exhaustiu sobre el tema, ja que el mateix 
Partit Popular, durant la campanya de les darreres eleccions autonòmiques del 2017, va difondre un 
vídeo publicitari on, entre moltes altres imatges, hi apareixien els Castellers de Vilafranca aixecant un 
magnífic 3 de 10 amb folre i manilles, la qual cosa va comportar la indignació dels Verds. Abans, però, 
a les eleccions municipals del 2015, la Colla Jove Xiquets de Tarragona ja va mostrar el seu rebuig al fet 
que la candidatura de Ciutadans per Tarragona utilitzés imatges de la colla per promocionar-se elec-
toralment, i els Castellers de la Sagrada Família de Barcelona es van queixar per sortir en un vídeo de 
Barcelona en Comú. Així mateix, la Colla Vella dels Xiquets de Valls també va anunciar, l’octubre de 
2017, la seva intenció d’emprendre accions legals contra la plataforma civil Som Més per haver utilit-
zat una imatge de la colla per difondre un missatge crític amb l’independentisme; i pocs dies abans, 
els Castellers de Barcelona també es van queixar per aparèixer en un vídeo de Societat Civil Catalana. 
Un mes abans, havien estat els Minyons de l’Arboç els qui s’havien queixat al PSOE per haver utilitzat 
una imatge seva.

2.  Recordem que aquesta era una exposició itinerant que es va materialitzar a mitjan de la dècada de 
1990 i que recollia els símbols que, teòricament, ens identifiquen a tots com a catalans (Sant Jordi, les 
Quatre Barres, Montserrat, Els Segadors, l’Onze de Setembre, les institucions de Govern, el Pi de les 
Tres Branques, la barretina...) però que fou vetada a diversos indrets de ponent i les Terres de l’Ebre 
perquè incloïa exemples com la sardana i els castells i en deixava de banda altres de fortament arre-
lats en aquelles zones com els bous i les jotes.
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d’utilització i, sobretot, de la seva forma d’utilització, especialment si es travessa 
el feble llindar de la utilització per entrar en l’agra dimensió de la tergiversació. És 
a dir, que no és el mateix fer servir una imatge neutra d’un esdeveniment cultural 
per incidir en el fet que un determinat partit potenciarà la política cultural que 
utilitzar la mateixa imatge amb finalitats maniquees, alienadores o excloents.

Ara bé, si fins a cert punt hom pot arribar a acceptar aquesta utilització de la 
cultura per tal de defensar una determinada ideologia remarcant-ne els seus ele-
ments positius, sense intentar incidir en els principis negatius de les altres formes 
de pensar diferents, el que considerem que resulta del tot inacceptable i inapro piat 
és la utilització de la cultura per tal de procedir a un adoctrinament de la població 
en favor d’unes determinades idees i, el que és més greu, en contra d’unes altres. 
I això és, precisament, el que s’han dedicat a fer la pràctica totalitat dels diferents 
règims polítics que han tingut (o retingut) el poder al nostre país, els quals han 
procurat gairebé sempre, amb més o menys intervenció, amb major o menor me-
sura i amb més o menys subtilesa, fer anar l’aigua al seu molí i adoctrinar la pobla-
ció a través d’uns elements que han fet seus quan en realitat pertanyien a tots els 
ciutadans.

Amb tota seguretat, aquest és un fet generalitzable en diferents indrets, naci-
ons i països, però considerem que a casa nostra, potser degut a les conjuntures i 
vicissituds històriques que ens han acompanyat durant les darreres centúries, 
aquesta circumstància pren un relleu més intens i resulta un clar i diàfan exponent 
de tot allò que no cal fer amb la cultura d’un país, d’una nació o d’un poble.

El treball que teniu a les mans va néixer amb la intenció de documentar aques-
ta utilització de la cultura popular amb finalitats polítiques a partir del cas concret 
de La Patum de Berga, una de les celebracions més destacades i rellevants del 
nostre país, reconeguda com a Festa tradicional d’interès nacional en instituir-se 
aquest reconeixement (1983) per la Generalitat de Catalunya3 i com a Obra Mes-
tra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO (2005), una 
de les 90 existents arreu del món. Tal com explicarem i justificarem més endavant, 
aquest objecte d’estudi primer es veié ampliat i complementat amb l’estudi de les 
èpoques de més conflictivitat, especialment confrontacions armades, perquè en 
molts casos posaren les bases de la utilització política com a tal, i sense poder 
explicar i desenvolupar aquests conflictes primers dif ícilment podríem entendre 
les utilitzacions posteriors.

Segurament, el cas de La Patum resulta un cas paradigmàtic en aquest sentit; 
per la seva antiguitat, per la seva transcendència més enllà de l’àmbit festiu de la 
població i pel seu extraordinari arrelament entre la ciutadania. A les pàgines que 
segueixen, procurarem donar una visió nova i diferent de la història de la festa, 
molt estudiada des d’altres punts de vista, per parar atenció a moments molt 

3.  Recatalogada posteriorment com a Festa patrimonial d’interès nacional (2009) a partir de l’aplicació 
del Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.
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 concrets, i alhora molt complicats, per a la seva supervivència, tot exposant les 
dades i establint comparatives entre diferents períodes i esdeveniments històrics. 
En definitiva, procurarem explicar com s’ha desenvolupat la celebració en temps 
de màxima conflictivitat, tot mostrant qui i com ha utilitzat la festa màxima de 
la ciutat de Berga amb finalitats que van més enllà de les estrictament lúdiques 
i culturals pròpies d’una celebració popular d’arrel tradicional, utilitzacions que 
van des d’intents de tergiversar els orígens i la història de la celebració fins a la més 
insignificant anècdota, gestada, però, amb la mateixa finalitat manipuladora i, fins 
i tot, adoctrinadora.



1. Conflictes i utilització política  
en el cas de La Patum de Berga

El primer que ens crida l’atenció en analitzar la relació de les diferents tendències 
polítiques amb La Patum és el fet que la pràctica totalitat de règims i ideologies 
han intentat utilitzar la celebració i manipular-la per tal de fer propaganda i difu-
sió de les seves idees, però pràcticament cap ha intentat prohibir-la ni anorrear-la.4 
És a dir, que aquells que han ostentat el poder han fet servir La Patum amb finali-
tats pròpies, però pràcticament mai no han impedit la seva celebració, per més 
que els qui manaven abans també haguessin utilitzat la festa amb ànims propagan-
dístics marcadament diferents i clarament oposats als del moment. El màxim que 
han fet aquests règims ha estat canviar (fins i tot tergiversar) el discurs politoco-
patumaire anterior per tal de potenciar les seves idees, la qual cosa ha comportat 
que La Patum hagi «servit» ideologies radicalment adverses.

En aquesta línia, val la pena recordar les paraules de Jaume Farràs quan ens 
diu que «La Patum, en aquest sentit, i des de la seva fundació i institucionalització, 
sembla deutora d’ambdós braços, el religiós i el polític, alhora que ambdós man-
tenen una relació ara de servei, adés d’intolerància envers ella bo i aprofitant-se’n 
quan els convé, potenciant-la o àdhuc prohibint-la si el vent bufa de trascantó».5

A les pàgines que segueixen, presentarem i analitzarem diversos exemples 
d’aquesta circumstància, tot situant els fets en el context històric general de l’èpo-
ca i en el concret de la ciutat de Berga, la qual cosa, a part de retratar el que moltes 
vegades és una anècdota puntual, ens ajudarà a entendre la situació de forma 
àmplia i el desenvolupament de la festa sota diferents règims, situacions polítiques 
i vicissituds històriques.

De fet, tal com apunta la citació que acabem de transcriure de Jaume Farràs i 
tal com analitzarem al capítol següent, podem afirmar que el fenomen de la utilit-
zació de la festa (amb un caire més o menys polític en el sentit més ampli del 

4.  Diem «pràcticament cap» perquè, tal com veurem al capítol 4, considerem molt probable que acabada 
la Guerra de Successió hi hagués un període durant el qual no se celebrà La Patum (1714-1720) possi-
blement degut a una prohibició de les noves autoritats borbòniques. També, tal com veurem al capítol 
següent, és possible que la prohibició episcopal de 1629 comportés la no celebració de la festa durant 
dos anys. De tota manera, de confirmar-se, aquests serien els únics casos de prohibició de la festa per 
part d’algun règim politicoreligiós dels quals tenim constància. A part d’aquestes dues possibles pro-
hibicions efectives, documentarem diversos Corpus durant els quals la festa no se celebrà, però la 
documentació no permet escatir si fou a causa d’una prohibició directa o, com tot sembla indicar, 
simplement s’esdevingué per la situació de la població en moments difícils.

5.  Farràs i Farràs, 1992, pàg. 47.
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terme) apareix amb el mateix naixement d’aquesta festa, amb una reformulació i 
una adaptació d’elements preexistents que tenien una finalitat diferent, i, tal com 
anirem comprovant en el desenvolupament del treball, s’allarga pràcticament fins 
als nostres dies.

Resulta evident que en una història de més de sis segles hi ha moments en què 
aquesta utilització és molt present i manifesta i d’altres en què es fa molt subtil 
i discreta. També és evident que algunes d’aquestes utilitzacions polítiques de la 
festa no deuen haver deixat rastre en no conservar-se documentació de l’època i 
que d’altres, potser menys punyents, poden resseguir-se molt bé pel fet de trobar-se 
molt ben documentades. No cal dir que un dels elements clau en la documentació 
d’aquestes circumstàncies és la proximitat històrica, per tant, es poden documen-
tar molt millor i detalladament els esdeveniments més propers a nosaltres que no 
pas els més llunyans.

Malgrat que documentem utilitzacions polítiques de La Patum en tot tipus de 
circumstàncies i en qualsevol època de la seva història, tal com ja apuntàvem a la 
introducció, aquestes es multipliquen en moments de més conflictivitat política i 
social, i són els períodes en què es desenvolupen fenòmens bèl·lics on més es poden 
apreciar, documentar i detallar. És per aquest motiu que hem ampliat el nostre 
objecte d’estudi procurant fer acurades descripcions de les celebracions patumai-
res durant aquests moments de conflictivitat, perquè considerem que conformen 
el substrat pel que s’esdevé posteriorment, i que dif ícilment es poden entendre 
alguns esdeveniments sense conèixer la història que els ha precedit. És a dir, que 
moltes vegades l’anècdota que suposa la utilització política de La Patum ve prece-
dida per la plasmació d’un conflicte bèl·lic, i sense conèixer-ne el desenvolupament 
dif ícilment es pot entendre el resultat final. En aquest sentit, podríem afirmar que 
l’anecdotari concret, que és el que perdura en l’imaginari col·lectiu, no és res més 
que la plasmació final del fet de la utilització política.

Hem fet aquesta digressió per tal de justificar la descripció detallada que fem 
en aquest treball de les diferents Patums celebrades durant la Guerra de Successió 
i en el transcurs de les tres guerres carlines sobretot (però també de la Guerra dels 
Segadors, la Guerra Gran o la Guerra del Francès) perquè sense aquesta explicació 
dif ícilment es poden entendre algunes de les plasmacions materials posteriors de 
la utilització política de la festa. I alhora, aquesta anàlisi detallada de les Patums 
durant els períodes bèl·lics i la seva comparativa posterior ens permet veure com-
portaments i pautes relativament semblants en diferents èpoques, i, sobretot, ens 
permet documentar una gran continuïtat de la celebració malgrat aquesta conflic-
tivitat.

Així, a les pàgines que segueixen tant ens trobarem amb Corpus sense Patum 
a causa d’alguna determinada guerra com amb celebracions extraordinàries de la 
festa fora del seu àmbit temporal propi per tal de celebrar políticament victòries 
militars d’uns i d’altres; però també ens trobarem amb reticències envers la festa; 
amb la col·locació d’una gorra carlina al Gegant; amb canvis constants de la  corona 
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de l’Àliga en funció de la ideologia dels qui ostenten el poder; amb un Tabal pintat 
i repintat amb totes les banderes imaginables; amb intents de difondre determi-
nades ideologies tot intervenint directament en el desenvolupament de la celebra-
ció; amb comparses que actuen o deixen d’actuar segons les relacions existents 
entre els qui manen i els qui participen en la comparsa; amb abrandats textos que 
procuren divulgar diferents postulats tot posant-hi La Patum i les seves comparses 
pel mig; amb paròdies patumaires destinades a escenificar situacions polítiques i 
fins i tot amb una vaga de patumaires!

Amb tot, i tornem així a la idea que exposàvem en el primer paràgraf d’aquest 
capítol, si totes aquestes actuacions que acabem de relacionar, i que desenvolupa-
rem a les pàgines que segueixen (juntament amb d’altres), són culturalment criti-
cables i sancionables, no podem oblidar que el millor que han pogut fer les diferents 
ideologies que han utilitzat políticament la festa ha estat el fet de no prohibir-la, 
tot assegurant-ne la continuïtat ni que fos amb un revestiment ideològic que mai 
havia d’haver tingut. Si alguna d’aquestes ideologies, especialment les que han 
controlat la situació durant dècades (i perquè no dir-ho, especialment les més 
repressives), hagués optat per no interpretar-la segons la seva necessitat i conve-
niència, sinó que l’hagués prohibit com ha passat en altres indrets amb altres ce-
lebracions i elements propis de la cultura popular –potser per anorrear justament 
els postulats ideològics anteriors–, avui, la humanitat sencera no podria gaudir 
d’una celebració que justament té en aquesta mal·leabilitat i capacitat d’adaptació 
una de les seves característiques essencials. Una característica que li ha permès de 
sobreviure, durant més de 600 anys, a repúbliques i a monarquies; a democràcies 
i a dictadures; a ideologies de dretes i a ideologies d’esquerres; a postulats catòlics, 
agnòstics i ateus. Una característica que li ha permès de continuar viva i canviat 
sis segles més tard mantenint l’essència conformadora que la va gestar, molt pro-
bablement a les darreries del segle xiv. Una característica, en definitiva, que l’ha 
impulsat a ser reconeguda per la UNESCO com a Obra Mestra del Patrimoni Oral 
i Immaterial de la Humanitat.
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