Cultura i Mitjans | Aida Morales | Actualitzat el 08/06/2015 a les 04:50

Més de 6.000 persones
s'acomiaden d'una Patum històrica i
d'aniversaris
Els berguedans comencen el compte enrere que els portarà a la propera Patum
GALERIA DE FOTOS de la Patum Completa de dijous
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/galeria/78/foto/1625)

GALERIA DE FOTOS de la Patum de LluÃ¯ment de dijous
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/galeria/77/patum/2015/patum/lluiment)

La plaça de Sant Pere repleta de gent en un ball de Gegants Foto: Aida Morales

La plaça de Sant Pere s'ha omplert aquest diumenge d'un sentiment agredolç. Com cada any,
l'últim dia de Patum agafa un caire extremadament festiu, tot i que també d'enyorança, que fa
que els patumaires ho donin tot i s'acomiadin de la millor manera que poden de la festa. Aquesta
Patum, a més, s'ha fet notar com a històrica. Fins d'aquí 25 anys, segurament no es tornarà a viure
una versió tan peculiar de la festa, amb l'afegitó de la victòria del Barça a la Lliga de Campions.
L'última Patum Completa d'aquest diumenge, doncs, ha estat el punt i final d'una festa que les
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comparses que han celebrat els 125 anys han valorat com a bona i positiva. Durant aquesta, els
Turcs i Cavallets van realitzar el primer salt de 16 persones aquest dissabte
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/noticia/2500/turcs/cavallets/patum/patum/infantil/ballen
/plegats/primera/vegada/historia) , amb els membres de la Patum Infantil. La Guita Xica, a part de
fer una pujada històrica durant els Quatre Fuets
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/noticia/2457/quatre/fuets/inedits/amb/guita/xica) , va
sorprendre dijous de Corpus amb més de 500 torxes repartides per la plaça i el seu salt a les
fosques
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/noticia/2492/guita/xica/nans/nous/salt/plens/recorden/p
atum/1890) . D'altra banda, els Nans Nous van aparèixer dijous amb els vestits antics i només
il·luminats per dos grans focus. I per acabar, els segons Plens de la primera Patum Completa
van tenir 30 segons sense música, i només van ballar al ritme del Tabal.

El salt dels 125 anys dels Turcs i Cavallets Foto: Aida Morales

Actuacions totalment excepcionals, que s'han planejat especialment per a l'ocasió, i a les quals
aquest diumenge s'han afegit els Turcs i Cavallets. En el seu segon salt, han aparegut a les
fosques sota dos grans focus blanc i vermell. Al mig de la rotllana, la figureta commemorativa
dels 125 anys, i una explicació que ha recordat que el 1890 van substituir els antics Turcs i
Cavallets amb vestimenta nova i sortint a plaça sota la cançó que avui ballen de Quim Serra. No
obstant això, i segons va explicar el seu cap de colla a NacióBerguedà, la voluntat és que l'any que
ve puguin estrenar una antiga cançó que també ballava aquesta comparsa. Pel que fa a la resta,
han realitzat els seus salts tradicionals, sense incidències i algunes d'elles recordant persones
que ja no hi són, com és el cas de les Maces durant la Patum de Lluïment
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/noticia/2488/maces/recorden/amb/crespo/negre/lluis/b
allus/patum/lluiment) .
L'inici del salt ha començat, com dijous, amb més de 6.000 persones cantant els Segadors. Un
inici de festa que ja s'està convertint en habitual, després que els músics sorprenguessin tothom
l'any passat
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/noticia/257/patum/canta/forma/inaudita/segadors) . La
vessant política que va predominar llavors, però, no s'ha abandonat enguany. Tot i que en menor
mesura, els crits d'independència i a favor dels Països Catalans s'han deixat sentir durant tota la
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festa, així com proclames referents als darrers resultats de les eleccions municipals de
Convergència i Unió (CiU).

L'Àliga fent-se forat a la plaça a la Patum de diumenge Foto: Aida Morales

Durant l'Àliga, silenci absolut. Una comparsa que, com sempre, ha tingut problemes per sortir i
saltar, tot i que no menys que altres, degut a la gran quantitat de gent que s'ha aplegat a la plaça.
En els dos últims salts, però, s'ha aconseguit fer una rotllana prou gran com perquè aquest símbol
pogués girar tranquil·lament al seu interior. Pel que fa als Plens, 200 en total amb 1.800 fuets i
200 bangales, han pogut saltar còmodament. Els dos salts han finalitzat amb èxit, i no s'han hagut
d'aturar per caigudes o incidents.
Al balcó de l'Ajuntament, i acompanyant l'encara alcalde en funcions, Juli Gendrau, s'ha pogut
veure el també batlle de Puigcerdà, Albert Piñeira; el de Gironella, David Font; el d'Avià, Llorenç
Altozano; l'actriu Lloll Bertran; la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Núria
Aymerich; l'eurodiputat Josep Maria Terricabras; el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra,
Josep Lluís Trapero, i la diputada al Parlament de Catalunya Glòria Renom, entre d'altres. En un
moment determinat del quart salt, la Guita Xica ha pujat al balcó del consistori, des d'on ha
començat la seva darrera passada.
L'espera de la propera Patum
Una vegada finalitzats els quatre salts, i amb l'apoteosi final dels Plens, milers de persones han
perseguit Guites i Gegants per realitzar els tradicionals Tirabols, que s'han allargat fins les tres
de la matinada.
Acte seguit, l'anomenada Patum dels borratxos ha acabat de saciar els més ansiosos, fent volar
la imaginació per construir comparses d'allà on es pot. En conjunt, una Patum especial per a molta
gent, i que ha finalitzat de manera agradable sense patir les inclemències del temps. A Berga,
però, ja ha començat el compte enrere. La Patum ha acabat, però el cronòmetre ja torna a girar.
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GALERIA DE FOTOS de la Patum de Lluïment de dijous
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/galeria/77/patum/2015/patum/lluiment)

Salt de Plens de diumenge Foto: Aida Morales
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La Guita Xica a la Patum de diumenge Foto: Aida Morales
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Els Àngels matant una Maça a la Patum de diumenge Foto: Aida Morales

https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/2508/mes-6000-persones-acomiaden-patum-historica-aniversaris
Pagina 6 de 6

