
INTRODUCCIÓ: FESTA 

I DONA

Tradicionalment, la Patum ha es-
tat, com tantes altres, una festa
protagonitzada eminentment per
homes. De fet, al llarg de la his-
tòria el paper que han jugat les
dones a la major part de les nostres
celebracions populars i tradicionals
ha estat específic i concret, però
ben diferent al dels homes.Aquest
fet ens porta a afirmar que no ha
existit, de forma genèrica, una
igualtat de sexes quant al protago-
nisme de les festes que han tingut
lloc a casa nostra.

Així, a les dones se’ls reservava
un rol determinat a les festes, un
rol que, no cal dir-ho, podia ser tan
important i imprescindible com el
dels homes, però que sempre aca-
bava resultant secundari. A Isil

(Pallars Sobirà), la nit de Sant Joan,
rebien els fallaires que baixaven del
Faro i els lliuraven un pom de flors
boscanes, coca i un got de mistela,
però no podien baixar falles. A
Solsona, per la Mare de Déu del
Claustre, podien portar la imatge
de la Mare de Déu, però no po-
dien formar part de cap de les
comparses que participen a la ce-
lebració. I a Berga, per Corpus,
encatifaven els carrers amb flors i
els guarnien amb boixos per tal
que hi desfilés la processó, però no
podien saltar els Plens.

Val a dir que aquest «masclis-
me festiu», que hom pot entendre
en segons quins casos i contextos
–i que en determinades celebra-
cions es manté actualment només
com un testimoni i una rèmora
històrica–, arribava a extrems im-
pregnats d’un surrealisme total i

absolut. Un clar exemple del que
exposem el trobem en multitud de
representacions teatrals celebrades
a casa nostra fins ben passada la
meitat del segle XX, on la presèn-
cia de les dones era nul·la. En
moltes d’aquestes representacions,
especialment en les protagonitza-
des per grups teatrals directament
vinculats amb determinades con-
gregacions o organitzacions de
caràcter catòlic, o bé es buscaven
obres per representar que no in-
cloguessin cap paper femení (po-
ques), o bé s’anul·laven les prota-
gonistes de l’obra (algunes més) o
bé –més ridícul encara– s’adjudi-
caven determinats papers femenins
a homes (la majoria). És per això
que es conserva una extensa relació
de posades en escena de Pastorets i
Passions, entre d’altres, on el paper
de la Mare de Déu solia recaure
en el membre de l’elenc més bar-
bamec o de veu més aflautada.

En aquest sentit, cal remarcar
el fet que la festa no és res més que
un fidel reflex de la societat que la
gesta, la manté o la perpetua. I que
tots aquests fets que actualment
ens poden semblar desmesurats,
absurds, discriminatoris i abusius
no són res més que el botó de
mostra de les actituds d’un temps i
d’un país. Només cal recordar les
celebracions de Santa Àgata prò-
pies de les Terres de l’Ebre, on, per
un dia, passen a manar les dones.
Potser avui aquest fet ens pot re-
sultar xocant i, fins i tot, extempo-
rani, però ben segur que per als
nostres avis estava impregnat d’un
simbolisme molt diferent al que té
per a nosaltres, perquè no deixava
de ser un acte carnestoltenc del
món a l’inrevés.Avui, sortosament,
i malgrat les moltes desigualtats
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encara existents, l’acte té una im-

portància simbòlica relativa i la

idea de capgirament del món ja no

és tal, doncs, malgrat ser una mi-

noria, al país tenim alcaldesses, jut-

gesses, conselleres, metgesses, regi-

dores i altres dones ocupant tot

tipus de càrrecs públics i privats.

UN CAS CONCRET:

LA PATUM DE BERGA

Tal com comentàvem a l’apartat

anterior, la Patum de Berga no

deixa de ser un exemple de festa

protagonitzada per homes des d’a-

llò que algú va denominar com «la

nit dels temps»; un exemple més,

ni millor ni pitjor, d’això que hem

definit com a «masclisme festiu».

Si ens remetem als fets i a la do-

cumentació conservada, el cert és

que no tenim constància de cap

dona «patumaire»1 fins ben entrat

el segle XX.

També és cert que no tenim

cap element que ens permeti afir-

mar amb rotunditat que fins al

segle XX mai cap dona havia pro-

tagonitzat alguna comparsa patu-

maire, però no ho és menys que la

història ens ha reservat uns quants

noms de patumaires i tots ells són

homes, i que totes les referències

impersonals que fan esment als

patumaires, de forma genèrica,

col·lectiva o individual, ho fan en

masculí. Si a aquesta «casualitat

històrica» hi afegim el coneixe-

ment que tenim d’altres festes i

celebracions d’arreu del país, con-

siderem que no resulta gens teme-

rari afirmar que fins al segle passat

mai cap dona havia «fet la Pa-

tum»2. Més si tenim en compte

que, fins i tot, en segons quines

èpoques ni tan sols era massa ben

vist que les dones l’anessin a veure.

De fet, val a dir que, en segons

quins moments històrics, no no-

més era mal vist que hi anessin

les dones, a la Patum, perquè a la

dècada de 1940, durant la imme-

diata postguerra, a tot aquell qui

feia la Patum o hi assistia se li

procurava penjar l’etiqueta de crà-

pula, perdut o, fins i tot, torrat. No

cal dir la reputació de què podien

gaudir les dones que, lluny d’apre-

ciar les evolucions de la Patum de

lluïment (al migdia) des d’algun

indret privilegiat a la sortida d’o-

fici, gosaven assistir a les repre-

sentacions del vespre. En aquest

sentit, i malgrat no ser l’objecte

d’estudi d’aquest article, cal fer

esment a la contraposició existent

(com passava en tants altres ele-

ments del dia a dia) entre la Re-

pública i la Dictadura.Així, mentre

la segona es preocupà de potenciar

els actes litúrgics –bàsicament ofici

i processó– enfront les repre-

sentacions patumaires, la primera

havia procurat enaltir els salts de la

Patum en detriment de tot allò

que tingués a veure amb la religió

catòlica.

Precisament, fou durant el pe-

ríode de llibertat que suposà la

Segona República (1931-1936,

doncs els anys 1937 i 1938 no hi

hagué Patum a causa de la Guerra

Civil) que tenim constància d’al-

guna dona participant activament

en la comparsa patumaire, per bé

que de forma puntual i esporàdica

i sense formar–ne part de manera

oficial. Les notícies que, sempre

per via oral, han arribat fins a no-

saltres fan esment d’un parell o tres

de dones que, durant els salts de la

Patum que tenen lloc per les cer-

caviles del dimecres i el dissabte

al vespre, gosaren desafiar la histò-

ria i la tradició i fer alguna passada

amb les Maces. Malauradament,

però, les fonts orals no acaben de

posar-se d’acord a l’hora de con-

cretar el nom exacte d’aquestes

pioneres.

Caldrà esperar un moment

molt més complicat històrica-

ment, tant per les llibertats en ge-

neral com pel paper que jugaven

les dones a la societat de l’època,

per trobar les primeres referències

concretes de dones saltant la Pa-

tum. La primera dona que hem

pogut documentar prenent part

activa en una comparsa patumaire

fou la Ramona Bruch.3 Això pas-

sava l’any 1944 o el 1945 quan

aquesta pionera, que aleshores no-

més comptava 13 o 14 anys, va

protagonitzar la gesta de saltar de

Ple.

De fet, val a dir que saltar de

Ple aleshores no suposava la gesta

que suposa actualment, quan hom

ha de compartir plaça amb un

total de cent diables, mil fuets i

una munió de patumaires. Ales-

hores, sense tanta demanda de vo-

luntaris per fer la Patum, en un

ambient molt més tranquil i, evi-

dentment, molt menys massificat,

devien saltar un màxim de dotze

Plens.

Segurament, però, la major

gesta que va protagonitzar la Ra-

mona, més fins i tot que el fet de

ser la primera dona participant

activament en una comparsa patu-

maire, fou la paciència estoica que

va demostrar per poder fer aquest

salt de Plens. No cal dir que, d’ha-

ver-se conegut la situació a priori,

l’esdeveniment hagués estat molt

mal vist per determinats sectors de

la societat i qui sap si algú no

hagués volgut evitar aital «desori»

prohibint aquesta participació fe-

menina a l’infern de la Patum

emparada en la més absoluta i

impune de les nocturnitats. El cert

és que, per evitar mals majors, i

aplicant en tot moment una políti-

ca de fets consumats, en comptes

de vestir la Ramona quan tocava,

és a dir, poc abans que s’iniciés el

salt, la vestiren mentre es feia la

processó, a mitja tarda, per evitar

que ningú la conegués. El resultat

fou que la pobre Ramona va estar

vestida amb tot l’equipament de

Ple, carota inclosa, des de les sis

de la tarda fins al primer salt de

Plens del Dijous de Corpus, que

tingué lloc passades les deu de la

nit. El seu principal còmplice fou

el Ramon de l’Era, un íntim amic

del seu pare que durant molts anys

feu de vestidor de Plens i que fou

l’encarregat de preparar la Ramo-

na per a aquest salt.

Educada en un ambient libe-

ral i lluitador, la Ramona no

acabava d’entendre perquè si a ella

li agradava la Patum, no podia par-

ticipar-hi i fins i tot li aconsellaven

de no anar-hi. Segons conta la prò-

pia Ramona, aquest primer salt

de Plens li va suposar un allibera-

ment per tot el que es vivia i patia

–i el que encara quedava per viure

C
ar

a
m

el
la

M
Ú

S
IC

A
 I

 C
U

L
T

U
R

A
 P

O
P
U

L
A

R

18



i patir– durant els primers anys del

franquisme. Després d’aquest pri-

mer salt, però, la Ramona no en va

tenir prou i va continuar saltant de

Ple. Els anys següents, després de

comprovar que el fet d’haver-hi

una «dimònia» no havia suposat

cap daltabaix insalvable en l’ordre

establert del moment, va continuar

fent-ho d’amagatotis, tot i que

sense haver-se de passar tota la

tarda tancada. Més endavant, coin-

cidint amb l’arribada d’altres do-

nes que volien saltar de Ple, i apro-

fitant la seva participació a la festa,

ja ho va fer de forma manifesta, tot

i que no tothom ho veiés amb

bons ulls.Ans al contrari.

La Ramona va continuar sal-

tant de Ple, de forma gairebé in-

interrompuda, fins a mitjan dè-

cada de 1980. Fou l’any 1986,

coincidint amb l’atorgament del

Títol de Patumaire (tema que re-

prendrem més endavant), quan

féu el seu darrer salt. A banda de

saltar els Plens, la Ramona també

s’havia atrevit a portar la Geganta

Vella durant les cercaviles del di-

mecres i el dissabte de Corpus a

la nit. Actualment, als 75 anys,

amb una força i una salut enve-

jables, continua anant a la Patum

cada any.

Tal com comentàvem, després

de l’experiència de la Ramona,

altres dones seguiren el seu exem-

ple. Així, la Maria Casas, perta-

nyent a una família patumaire de

soca-rel (el seu pare havia ballat els

Gegants abans de la Guerra Civil

i el seu germà va saltar els Turcs i

Cavallets des del 1939 fins a mitjan

dècada de 1990 i encara avui, als

81 anys, continua vestint Plens), va

ser la segona dona que va saltar de

Ple. Ho féu l’any 1954 quan tenia

20 anys, i la va vestir el seu propi

germà Sebastià, el Busa. Pocs anys

després també va començar a saltar

de Ple la Maria Ferran.Tal com va

passar amb la Ramona Bruch, a

totes dues els va agradar suficient-

ment l’experiència com per con-

tinuar saltant els Plens durant uns

quants anys.

La dècada de 1950 també fou

la primera en què es van poder

veure dones participant activa-

ment en altres comparses de la Pa-

tum diferents dels Plens. Així,

trobem els primers casos puntuals

de dones fent salts de Maces du-

rant les passades del dimecres i el

dissabte de Corpus al vespre i, un

avenç més important, la primera

dona a participar en una comparsa

a la plaça sense haver de dur la cara

tapada com passava en els Plens.

Fou a mitjan dècada de 1950 quan

la Maria Perpinyà va començar a

fer algun salt esporàdic de turc als

Turcs i Cavallets de les Patums del

vespre.

No cal dir que la part més

conservadora i tradicionalista de la

societat berguedana criticava pu-

nyentment aquestes dones que

s’avenien, no tan sols a anar, sinó

a fer la Patum, qualificant-les fins

i tot de «dones lleugeres». Les crí-

tiques, per bé que menys dures,

també s’adreçaven als homes que

permetien aquell desori. I és que,

tal com ja hem comentat, en aque-

lla època profundament impregna-

da d’un ambient nacionalcatòlic ni

tan sols es veia amb bons ulls que

gent d’un determinat estatus social

es barregés amb la gent d’espar-

denya (tinguda i qualificada moltes

vegades com a púrria) per partici-

par en una celebració «curiosa, de

gent senzilla però que no aportava

absolutament res».

Bon exemple del que comen-

tem és el cas de la gent amb car-

rera, que no va començar a parti-

cipar activament a la festa fins que

el cardiòleg Antoni Gendrau va

trencar el tabú saltant de Ple a par-

tir de mitjan dècada de 1950. Ell

mateix explica com va haver de

fer-ho d’amagat i com, quan va

haver acabat el seu primer salt,

va anar a veure la seva mare i li va

preguntar: «Oi que no em veieu

torrat mare?». La pobra dona, que

no sabia de què anava, es va ben

esgarrifar quan el doctor Gendrau

li va confessar que havia saltat de

Ple. I és que el tòpic estigmatitza-

va tots aquells que feien la Patum

com una colla de torrats.

Tornem, però, al cas de les do-

nes, que és el que ens ocupa. El

diumenge de Corpus de 1960, que

aquell any s’esqueia el 19 de juny,

va tenir lloc un esdeveniment

històric pel que fa al paper de les

dones a la Patum, i és que per

primera vegada es va poder veure

la presència del sexe femení a la

Patum de lluïment. Però no només

això, sinó que per primera vegada

es va poder veure un salt d’una

comparsa patumaire protagonitzat
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Ramona Bruch,

segurament la primera

dona que va participar

activament en alguna

comparsa patumaire,
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únicament i exclusiva per dones.
Fou el salt de Maces i les vuit do-
nes que el protagonitzaren foren
Maria Rosa Subirana, Benita Ba-
dia, Rosaura Bonet, Maria Carme
Ribera, Mercè Barniol, Paquita
Rosset, Isabel Cardona i Elisenda
Rota. Tal com explica Ramon
Felipó al seu llibre La Patum. El

Corpus Christi de Berga (Barcelona:
Ateneu Barcelonès, 2005), set de
les dones que saltaren eren solteres
i només una era casada. Per tal de
poder dur a terme aquest salt ne-
cessitaren un permís exprés de l’al-
calde, que aleshores era en Joan
Noguera i Sala, i aquest els el donà
amb la condició que totes les ac-
tuants fossin dones i que es ves-
tissin a part.

Aquell mateix any, mossèn
Josep Armengou publicava un ar-
ticle al número 31 de la revista
Queralt on exposava aquest fet per
únic i sorprenent, i amb molta grà-
cia i ironia el relacionava amb els
Pastorets de Berga, tot recordant la
frase que el pastor Garrofa adreça
a la resta de pastors quan en tor-
nar de l’Infern els explica com és
aquest i com són els dimonis que
hi habiten: «Puc contar-vos me-
ravelles: els dimonis són femelles».

A partir d’aquí, la presència de
dones a la Patum anà augmentant
paulatinament. Malgrat tot, però,
durant molts anys encara va conti-
nuar essent molt minoritària i, per-
què no dir-ho, no massa ben vista.

Com en tants altres aspectes de
la vida quotidiana, l’arribada de la
democràcia i els nous aires de lli-
bertat que aquesta portava implí-
cits suposà un procés d’obertura
de la festa i propicià una entrada
relativament massiva de dones. Du-
rant els darrers trenta anys, la
major part d’aquestes dones han
saltat de Ple (una comparsa que,
val a dir-ho, en ser de llarg la més
nombrosa també propicia una ma-
jor participació), però també ha
estat habitual veure dones saltant
les Maces, ballant els Nans i ac-
tuant als Turcs i Cavallets. També
algunes dones han traginat més o
menys esporàdicament la Guita.
En aquest sentit cal remarcar el
grup de dones guitaires, la major

part parella dels guitaires «oficials»,
que durant molts anys feien alguns
salts concrets amb la Guita Xica
durant les passades del dimecres i
el dissabte de Corpus al vespre.

El cert és que trenta anys de
democràcia i llibertat han servit
per incorporar les dones a la Pa-
tum d’una forma activa, participa-
tiva i definitiva, però no ho és
menys que la situació no s’ha re-
gularitzat ni de bon tros. Si bé avui
ningú fa cap escarafall ni s’altera
per veure dones participant en
qualsevol comparsa patumaire, un
repàs als membres de la plantilla4

de l’any 2000 (la darrera que cons-
ta escrita) ens indica que estem
molt lluny ja no de la paritat de
sexes, sinó fins i tot d’una relativa
proximitat percentual. Repassant
els membres d’aquesta plantilla
trobem el següent resultat. El Ta-
baler continua essent un home.
Dels vuit membres que formen
part dels Turcs i Cavallets només
un és una dona (malgrat que mol-
tes més dones hi participen sense
formar part de la plantilla). De les
dues places oficials d’àngels, hi ha
un home i una dona. Entre els vuit
membres que conformen les dues
colles de Nans, hi trobem set ho-
mes i una dona. I no trobem cap
dona entre els membres de la Gui-
ta Grossa (6 d’oficials), de la Guita
Xica (6), de l’Àliga (3), dels Ge-
gants (16) i dels vestidors de Plens
(22). Un cas a part són les Maces,
que per circumstàncies de la His-
tòria5 no són comparsa pròpia,
sinó que continuen integrades a
la colla dels Plens, però dels vuit
membres que actuen a la Patum de
lluïment, només dos són dones. En
tot cas, tenim que dels 80 patu-
maires de plantilla que formen part
de les diferents comparses (Maces
incloses), només 5 són dones: un
misèrrim 6,25%.

Hom pot argumentar, i és cert,
que entre homes i dones existei-
xen unes diferències físiques que
predisposen els homes per poder
resistir millor certs esforços, motiu
pel qual poques dones poden
aguantar segons quins pesos i se-
gons quina constància d’esforç.
Això és cert, però no ho és menys

que en molts casos tan capaces són
les dones com els homes i la dife-
rència entre la presència d’uns i
altres continua essent abismal.

De fet, aquesta «marginació» la
podem veure en altres fets rela-
cionats amb la Patum com poden
ser els Títols de Patumaire i Pa-
tumaire d’Honor.Aquests reconei-
xements, que es lliuren anualment
el dissabte de Corpus des del
1962, pretenen homenatjar aque-
lles persones que durant deu anys
(Títol de Patumaire) o de manera
continuada durant molts anys
(Patumaire d’Honor) han pres part
activament a la festa. Els primers
anys, per raons evidents, els títols
només els reberen els homes, un
fet totalment lògic si es té en
compte la prohibició de les dones
de participar a la Patum (malgrat
que alguna se saltés la prohibició
amb cert beneplàcit de l’autoritat
competent que podia intervenir-
hi). L’any 1979, amb l’arribada al
poder dels primers ajuntaments
democràtics, alguns berguedans
començaren a demanar que els es-
mentats títols també es poguessin
lliurar a les dones. Fos pel motiu
que fos, el cert és que aquesta
reivindicació va generar un debat
públic important i es va anar per-
petuant. No fou fins l’any 1986
–vuit Patums més tard– que el
consistori es va decidir finalment a
reconèixer aquest dret a les dones.
Val a dir que l’homenatge arribà
tard, però es féu amb justícia, ja que
les primeres dones a rebre’l foren
algunes de les protagonistes d’a-
quest article: Ramona Bruch, Ma-
ria Casas i Maria Perpinyà. A més
d’elles, el reberen Joana Anglerill,
Nuri Bueno i Josefina Soler. Des
d’aleshores, per sort, es lliura indis-
tintament a homes i dones.

L’esperança més solida que ens
resta per a una incorporació el mà-
xim de normalitzada possible de les
dones a la Patum és el relleu ge-
neracional, perquè malgrat no
oposar-s’hi, molts dels patumaires
actuals encara veuen la presència
de dones entre els membres de les
comparses com una cosa estranya,
sobretot perquè molts d’ells ho han
viscut com un fenomen relativa-
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ment modern. En canvi, quan la

generació que actualment protago-
nitza la Patum infantil, on tant hi
participen nens com nenes, passi a
formar part de la Patum, ben segur
que la concepció que tindran serà
molt diferent de l’actual. Malgrat
tot, val a dir que la presència fe-
menina a la Patum infantil tampoc
és un fet gaire llunyà, perquè fins a
l’any 2001 el paper de les nenes es
limitava a saltar de Ple i fer d’àn-
gels. Fou aquell any quan els or-
ganitzadors d’aquesta Patum, que
cada any se celebra el divendres de
Corpus, decidiren establir la paritat
de sexes per a totes i cadascuna de
les comparses, de manera que ac-
tualment la meitat dels membres
de cada una d’elles són nens i l’al-
tra meitat nenes. Malgrat la pari-
tat, val a dir que encara resten dues
excepcions: els dos Àngels, que con-
tinuen essent nenes, i el Tabaler, que
encara és un nen.

Potser haurem d’esperar una
altra generació per assolir la igual-
tat absoluta. En tot cas, però, i
tenint en compte el llarg, costós
i feixuc camí recorregut, creiem
que ja fora molt que els nostres
fills i filles poguessin tenir les ma-
teixes possibilitats de participar a
la Patum i gaudir-ne. A la Patum
i en tants altres esdeveniments de

la vida quotidiana, de la realitat
social i del món laboral. Serà ales-
hores, i només aleshores, quan de-
finitivament podrem parlar de jus-
tícia, igualtat i democràcia.

Notes

1.Val a dir que en aquest cas no ente-
nem la paraula «patumaire» en el seu
sentit més ampli, és a dir, com a tot
aquell qui participa d’una manera o
altra a la Patum, sinó que aquí, degut a
la voluntat d’aquest article i del dossier
del qual forma part, en parlar de «patu-
maires» només fem referència a aque-
lles persones que participen activament
a la celebració portant alguna comparsa.

2. En aquest cas, quan parlem de «fer
Patum» ens referim també a la partici-
pació directa en alguna comparsa. A
Berga sempre hem considerat que
tothom qui participa d’una manera o
altra a la Patum «fa Patum», perquè per
a nosaltres la Patum és la suma de tres
elements imprescindibles: les compar-
ses, el marc on es desenvolupa la festa i
el poble que hi participa. Malgrat tot,
però, i tenint en compte la voluntat
d’aquest article, de manera excepcional
circumscrivim la idea de «fer Patum» al
fet de formar part d’alguna comparsa.

3. No és pas la nostra intenció, ni de
bon tros, esmentar totes les dones que
han participat activament a la Patum,
fet que, d’altra banda, resultaria impos-
sible. Ara bé, considerem que per em-

marcar l’esdeveniment històric que
suposà l’inici del trencament dels tabús
preestablerts val la pena, i és de justícia,
deixar constància dels noms de les pri-
meres dones que el protagonitzaren.

4. Entenem per plantilla els membres
«oficials» de les comparses.A la Patum
cada colla té un número fix de mem-
bres (número que, malgrat tot, ha anat
variant al llarg dels segles i que en cap
cas es pot donar per definitivament
tancat i inamovible). És a dir, cada pla-
ça oficial recau en una sola persona,
que n’és propietària i dipositària. Quan
aquesta persona plega, atorga la seva
plaça a qui desitja.A més de la planti-
lla oficial, molta altra gent col·labora
en totes i cadascuna de les comparses,
però no gaudeixen de la propietat de
cap plaça oficial.

5. Tradicionalment, Maces i Plens ha-
vien format part d’un únic salt, el dels
Diables, amb l’única diferència que al
darrer salt aquests anaven plens de foc
–d’aquí el nom de Plens– i en comptes
de dur un únic fuet rematant la Massa,
en portaven a la cua i a les banyes.
A primers del segle XX el salt es dividí
en dos, donant lloc als actuals quadres
de Maces i Plens. La tradició i els ana-
cronismes que moltes vegades la his-
tòria porta implícits, però, han fet que
un segle després continuïn figurant
com una única comparsa, mentre que
els dos àngels que simulen lluitar amb
les Maces formen comparsa pròpia pels
mateixos motius històrics.
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