
El foc ha esdevingut, sens cap mena
de dubte, un element essencial en les
manifestacions festives i populars
més diverses d’arreu del nostre país.
En aquest sentit, la Patum no repre-
senta cap excepció, ans al contrari.
Aquesta festa berguedana pot de-
finir-se perfectament com la gran
festa del foc, ja que aquest principi
natural hi té una presència molt re-
llevant, tant, que podem afirmar que
n’és el principal protagonista. El foc
és una de les característiques defini-
tòries de la Patum, un element im-
prescindible en aquesta festa ber-
guedana, a la qual atorga caràcter. La
nostra festa resulta inconcebible
sense la seva presència. Sens dubte,
de tots els quadres que composen la
Patum a l’actualitat, el més especta-
cular és el salt de plens: el moment
àlgid del foc, l’èxtasi i la catarsi
col·lectiva, l’apoteosi festiva, l’instant
màgic de la fe, «l’orgia infernal», la
identificació completa de la Patum
amb el foc. És allò que el gran poeta
berguedà Climent Peix definia amb
el següent vers:

I per últim esclata la follia
de diables, guspires, foc i fum;
espetecs dels coets en magna 

[orgia!!
És la plaça un Infern!! 

[És la Patum!!»

El foc és un element etern i,
com a tal, són diversos els focs sa-
grats coneguts que no s’apaguen
mai.Aquesta necessitat de conservar
el foc sempre encès representaria
la continuïtat de la història, de la
vida i de la fe d’un poble, d’una
religió o d’una determinada comu-
nitat. Quan el foc s’apaga, és símbol
de mal averany, i que les malvestats,
les malures i el caos són a prop.
L’extinció de la flama sagrada, el
final del foc, pot representar la
desaparició de la comunitat que l’ha
preservada al llarg dels segles. El foc

etern i sagrat uneix les generacions
pretèrites i les futures, i ens cohe-
siona en el temps i l’espai com a
membres d’un mateix col·lectiu. El
nostre foc sagrat és el foc de la Pa-
tum, letàrgic, que no mort, durant
l’any a l’ànima berguedana i regene-
rat per la força de la tradició any rere
any, Corpus rere Corpus, Patum rere
Patum. Aquesta regeneració, en pa-
raules del literat Àngel Pons i Gui-
tart, té lloc «Cada any, amb foc dels
pits, i amb foc del sol, / la flama ardent
s’abriva / d’aquesta raça viva, / que és
forta com les pedres del seu sòl».

El nostre foc sagrat, doncs, acom-
pliria la mateixa funció que els focs
eterns que coneixem, entre els quals
destaca el foc sagrat que es mantenia
perennement encès a l’altar d’Hèstia,
al Pritaneu d’Olímpia: el Foc Olím-
pic.Aquest foc, que cremava, nit i dia

durant tot l’any, al centre religiós i
cultural del món grec antic, continua
regenerant-se periòdicament cada
quatre anys quan el sol encén la
torxa d’una vestal grega en aquest
temple i el foc sagrat viatja arreu del
planeta anunciant la renovació cícli-
ca dels vots antics: els Jocs Olímpics.
Ben segur que aquest seria l’exemple
de foc etern més conegut a l’Europa
mediterrània.

A Catalunya, l’equivalent a aquest
foc sagrat de la pàtria el trobem als
cims del Canigó, la nostra muntanya
màgica, considerat l’Olimp català,
on habiten les divinitats pròpies del
nostre llegendari. El simbolisme
d’aquests focs que hem comentat és
el mateix arreu.Cada comunitat (na-
cional, local i, fins i tot, familiar) pot
disposar del seu propi foc emanat de
la gènesi de la família, de la població
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EL FOC A LA PATUM1

Simbolisme del foc: el foc patumaire

Albert Rumbo i Soler
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o del país.A la vegada, cada persona
pot formar part i sentir-se identifi-
cat amb diverses llars, amb diversos
d’aquests focs sense que un hagi de
negar-ne cap altre. La seva funció és
la d’unificar, identificar i cohesionar,
i el foc de la Patum ho acompleix
amb escreix. Com deia mossèn Josep
Armengou, «lliga els segles i lliga els
homes». I és que el mateix autor
definia la festa berguedana com «el
baptisme de foc ritual que atorga a
qui la sent la cèdula més autèntica de
la ciutadania berguedana».

Com a element sacrosant que és,
el foc, fill dels déus i transmès als
humans, acompleix tot un seguit de
principis magicoreligiosos. Travessar
el foc és transcendir la condició hu-
mana. Quants berguedans, en pren-
dre part d’un salt de plens, no hem
sentit al nostre interior la superació
d’aquest efímer caràcter terrenal,
ultrapassant-lo i penetrant, sadolls de
fe berguedana, al terreny dels herois
o dels semidéus! El foc és, a més,
símbol de purificació i renovació.
Purifica objectes, elements, persones
i els seus interiors, i renova la comu-
nitat, els seus lligams, i vincles i els
atorga pràcticament la categoria de
vots de poble.

En aquest sentit, el cert és que la
nostra purificació anual, íntima-
ment lligada al procés de renovació,
ens ve donada pel foc de la Patum.
Els berguedans ens purifiquem cada
any amb el foc sagrat de la nostra

moderna, sobretot dins l’ambient de
religiositat extrema impulsat per la
Contrareforma.

Els primers autors que interpre-
taren la simbologia patumaire tre-
ballaren a partir d’aquestes idees
altament impregnades de religiosi-
tat, motiu pel qual la major part de
les primeres versions que coneixem
sobre els orígens i el significat de la
Patum entra de ple dins d’aquest
simbolisme: l’oposició del bé contra
el mal. Una oposició que pot venir
representada pel dualisme terrenal
(moros/turcs contra cristians) o pel
dualisme celestial (dimonis contra
àngels). Ambdues, però, són repre-
sentacions, materials o espirituals, de
la lluita del Cel contra l’Infern.Aquí
el que ens interessa és el dualisme
celestial, el que té el foc com a pro-
tagonista.

És en aquest sentit que els ele-
ments pirotècnics primitius tenen
com a comú denominador el fet de
pertànyer al grup que podríem
definir com el dels «dolents», el d’a-
quells que presenten el foc com a
element maligne, com a represen-
tació de l’Infern, del mal, en defini-
tiva. Les maces (conceptualització
física dels dimonis infernals) desa-
fien l’arcàngel sant Miquel i el seu
sempitern ajudant (representants de
les forces divines) mentre senyore-
gen del foc. Acabat aquest, acabada
la batalla. Segurament devia ser per
aquest motiu que antigament, fins

festa màxima i renovem la fe ber-
guedana i les nostres forces físiques
i espirituals fins al Corpus vinent. El
foc de la Patum marca per a Berga
la fi d’un cicle i l’inici d’un altre; el
final de l’any vell i l’inici de l’any
nou.A Berga, els anys es conten fre-
qüentment de Patum a Patum, de
manera que, moltes vegades, quan
parlem de «l’any passat», ens referim
al període anterior a la darrera Pa-
tum. Així, doncs, en acabar-se la
Patum; s’acaba l’any. El nostre foc
sagrat, i beneït per la tradició secu-
lar, s’adorm, que no s’apaga, fins a
l’any vinent, quan tornarà a rege-
nerar-se i a escampar per la plaça de
Sant Pere la seva força vital. El final
del foc marca el final de la Patum i,
ensems, del nostre any.

El final del foc marca també el
triomf del bé sobre el mal. Aquesta
és, sens dubte, la simbologia més
clara del foc a la Patum actualment.
Els actes revitalitzadors de purifi-
cació i renovació formarien part del
vessant més remot, atàvic i primitiu
de la festa, d’aquella essència here-
tada dels antics costums pagans.
D’altra banda, la dualitat entre el bé
i el mal participaria del caràcter
transformat d’ençà de l’edat mitja-
na, d’aquell vessant més religiós,
moralitzant i cristianitzat de la festa.
Aquesta segona lectura arrencaria a
l’època medieval, ja des de la institu-
ció de la festivitat del Corpus, i tin-
dria el seu moment àlgid a l’època
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ben entrat el segle XX, els àngels no-
més occien el darrer dels dimonis
que queia en petar-li el fuet.El darrer
fuet marcava el final de la guerra; els
altres, victòries parcials en ígnies ba-
talles.Fins que no s’extingia totalment
el foc, el perill continuava latent.

Igualment, les guites aterren (val
a dir que també diverteixen) la gent
(representants locals del conjunt de
la cristiandat) mentre els fuets del
sotabarba romanen encesos. Com
dèiem abans en parlar de les maces,
el final del foc marca el final de la
guerra, el triomf definitiu del bé
sobre el mal. La guita abaixa el cap
reconeixent llur derrota i es retira
després d’haver ofert la bóta de vi als
músics i al tabaler, talment com si es
tractés d’una versió berguedana de
la pipa de la pau.

LA MULASSA 
I ELS DIABLES: ELEMENTS
PIROTÈCNICS PRIMITIUS

Parlar de la Patum és parlar de foc,
tant, que hem considerat aquest ele-
ment natural com el principi que
defineix, atorga caràcter i protago-
nitza la festa. Si bé és cert que al
tombant del segle XXI la quantitat
de foc a la plaça és molt superior a
la d’èpoques pretèrites, aquesta és
una característica extraordinària-
ment antiga, creiem que originària,
de la Patum. És evident que cent
plens resulten un espectacle pirotèc-
nic infinitament superior als dos
diables documentats a partir del se-
gle XVII i als quatre, vuit o, com a
molt, dotze que saltaven, habitual-
ment o excepcional, abans de la
Guerra Civil. Quan l’any 1916, amb
motiu de la Patum extraordinària
que es va celebrar per la coronació
canònica de la Mare de Déu de
Queralt, va tenir lloc un salt de setze
plens, la gent va creure que hi havia
massa foc a la plaça i que tot plegat
suposava un perill. Més proper a no-
saltres, mossèn Josep Armengou va
escriure el 1968 que, de plens, «n’ar-
riben a saltar quaranta, tants com
n’hi caben».

Malgrat aquesta multiplicació de
plens i, conseqüentment, de fuets, a
través del temps, l’element pirotèc-
nic és el principal protagonista de la
festa de molt antic, d’ençà dels seus
orígens gosaríem afirmar. Les pri-
meres notícies documentals conser-

vades de les comparses de la Patum,
datades entre els anys 1626 i 1632,
ens parlen únicament del Tabal, els
Turcs i Cavallets, els Diables i la
Mulassa. Considerem que aquests
devien ser els entremesos primitius
de la festa berguedana i que el foc
s’hi fa present des del principi. Sigui
com sigui, però, cenyint-nos a la
documentació que s’ha conservat,
observem ja com, a les primeres
notícies de la festa, s’hi troben pre-
sents les comparses pirotècniques. A
més, no deixa de resultar curiós el
fet de comprovar que al llarg de la
història no s’ha afegit cap comparsa
a la representació que utilitzi el foc.
Recordem que la diferenciació dels
primitius diables en plens i maces,
ocorreguda al tombant del segle XX,
és més una escissió que no la incor-
poració d’un nou element.

Així doncs, ja l’any 1626 trobem
documentada la mulassa i el 1628,
aquesta i els diables. Aquest mateix
any, 1628, trobem la primera notícia
referent als fuets de la Patum (ales-
hores encara anomenats «coets»):
«item per cuets, divuyt sous».
Diables i mulassa són els elements
pirotècnics de la nostra festa i la uti-
lització que les dues comparses fan
del foc lliga amb el que hem co-
mentat fins ara. Encara que a simple
vista ens pugui semblar contradicto-
ri, la mulassa vindria a ser l’esce-
nificació del foc incontrolat, mentre
que els diables esdevindrien la re-
presentació del domini d’aquest foc.

El foc de la mulassa és l’esbojar-
rat foc del mal que, un cop apagat,
restarà vençut i sotmès. Aquest
primitiu entremès de coll allargassat,
corre perseguint la gent i pot, en
certa mesura, transgredir l’espai
escènic de la representació de ma-
nera que resulta un element sense
control. La guita no té un moviment
preestablert ni uniforme i pot, en

qualsevol moment, sortir de mare. El
seu camp d’actuació resulta extra-
ordinàriament lliure. El seu és el foc
de la Mitja Lluna, dogmatitzat com
a foc de l’Infern i representant, en
definitiva, del foc del mal. Pos-
teriorment, la tradició romàntica
identificarà aquest element amb el
llegendari Bullafer, el cabdill moro
assetjador dels cristians berguedans
en els temps pretèrits de la Recon-
questa medievals. Quan extingeix el
seu foc, d’origen infernal, acaba el
setge i el perill pels heroics defen-
sors de la Creu. La mulassa, doncs,
esdevindria un element amb una
significació més religiosa del que en
un principi ens podria semblar.

El foc dels diables, en canvi, re-
presentaria el foc purificador sobre la
terra i les collites que hem comentat
anteriorment. En la seva forma actu-
al de maces, els diables se cenyeixen
al rectangle que conforma el seu
marc d’actuació, esperant que les for-
ces celestials acabin amb les seves
aspiracions malignes. En la seva for-
ma de plens, malgrat l’aparent des-
organització existent, els diables que-
den subjectes a un marc concret2 del
qual no poden sortir i dins el qual
evolucionen sempre en el mateix
sentit, el contrari de les agulles del
rellotge. Malgrat el desgavell visual
que el salt de plens pot representar, el
foc resta sota control i supervisió: no
pot eixir del seu espai natural i, com
a tal, plasma a la perfecció la idea de
foc purificador. Seria com el foc amb
què els pagesos cremen el rostoll, ne-
cessari però inofensiu, per més que a
la Patum estigui personificat pels dia-
bles. Potser és per aquest motiu que,
com sabem perfectament els bergue-
dans, «el foc de la Patum no crema».
Els diables mantindrien el sentit
originari de divinitats vegetals per
més que hagin sofert la cristianit-
zació pertinent.
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Fuet artesà confeccionat per en Cès Xeró amb papers de diari 
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FUETS I FUETAIRES

Els principals protagonistes d’aques-
tes manifestacions ígnies patumaires
són, evidentment, els fuets. Si bé a la
resta del país els petards festius
s’anomenen habitualment coets, en
parlar de la festa berguedana parlem
de fuets de la Patum. Hem trobat
referències a aquests des del 1628,
coincidint amb les primeres referèn-

cies de la Bulla i les comparses que
la integraven. Durant tot aquest se-
gle XVII i la primera meitat del XVIII,
però, la paraula emprada per desig-
nar els nostres fuets era el mot coet.
Encara l’any 1736 trobem la uti-
lització d’aquesta terminologia. La
primera referència coneguda on
s’utilitza la forma actual de fuets, la
trobem en un document de 1795.
A partir d’aquest moment, els textos
redactats en català continuaran amb
aquesta denominació tradicional a la
ciutat de Berga i a poblacions relati-
vament properes, com és el cas de
Solsona. Els documents castellans,
en canvi, parlaran majoritàriament
de «coetes» per bé que alguna vega-
da se’ls escaparà, enmig del text, la
forma berguedana de «fuets».

Com ja hem comentat abans,
aquell 1628 els fuets de la Patum
costaren divuit sous, tot i que
ignorem la quantitat que se’n cre-
maren. La següent referència que
coneixem és de 1650 i la despesa
puja a quatre lliures. Creiem que

aquesta exagerada inflació pot res-
pondre a un augment del preu dels
fuets, és cert, però a més suposem

que ha de reflectir un creixement

important del número d’unitats uti-

litzades, puix si aquest fos el mateix,

el preu s’hauria multiplicat per més

de quatre en tan sols 22 anys.3

L’any 1660 el preu dels fuets ha

pujat a quatre lliures i dotze sous.

Malgrat això, però, continuem ig-

norant quants se n’utilitzaven. La

primera notícia de la qual disposem

que ens indica el nombre de fuets

necessaris per a la celebració de la

Patum data de l’1 de juny del 1695,

quan es gasten tretze lliures «per una

grossa y mitja de quets». Tenint en

compte que una grossa és un con-

junt de dotze dotzenes, trobem que

aquell any s’adquiriren 216 fuets per

a la totalitat de la Patum.Aquesta és

la mateixa quantitat que anirem

trobant repetidament durant el

primer terç del segle XVIII. Malau-

radament, però, a partir de 1736 les

notícies sobre la nostra festa comen-

cen a esdevenir cada cop més escas-

ses en detalls.

Sabem que els anys 1826 i 1827

es compraren 333 i 345 fuets res-

pectivament; el 1841, 400, i el 1852,

500. L’augment o disminució del

nombre de fuets no respon simple-

ment a un augment o disminució

dels que s’utilitzen, sinó que de ve-

gades trobem referències de fuets

sobrants de l’any anterior, per salts
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que s’han suspès o perquè l’ajun-

tament n’havia adquirit més del

compte.Aleshores, és freqüent veure

com els anys següents se’n compren

menys atenent al ròssec conservat.

Durant aquests anys trobem altra

volta un augment exagerat del preu

dels fuets. El 1849 valgueren 320

rals; el 1851, 600, i els 500 del 1852

en costaren 767. Desconeixem el

nombre que se’n confeccionaren el

1849 i el 1851. En aquesta ocasió,

l’augment pot ser degut al canvi de

fabricant, ja que de 1846 a 1850 se

n’ocupà en Ramon Casals i de 1851

a 1853, en Ramon Miró.

Malgrat aquestes oscil·lacions en

la quantitat de fuets adquirits, po-

dem concloure que al llarg del segle

XIX es mantingué força estable el

número dels que s’utilitzaven. Parlà-

vem de l’adquisició de 400 fuets el

1841, exactament els mateixos que

es compraren l’any 1878. El 1889

foren 444.A primers del segle XX la

xifra havia augmentat (trobem, per

exemple, 632 fuets confeccionats

l’any 1907), però es mantingué gai-

rebé estable durant la primera mei-

tat (podem parlar dels 690 del 1951).

El que sí que va augmentar de ma-

nera important fou el preu, passant

dels 40 cèntims/unitat del 1907 a les

2,75 pessetes del 1951. L’any se-

güent, 1952, el primer que se n’o-

cupà la Pirotècnia Igual, es confec-

cionaren 882 fuets, a 4,50 pessetes la

unitat!
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Resulta evident que, amb el pas
dels anys, la multiplicació del nombre
de plens ha portat implícita una mul-
tiplicació important del nombre de
fuets utilitzats.Així doncs, l’any 20004

s’encarregaren a la Pirotècnia Igual
3.600 fuets per als plens, 900 per a les
maces i les guites, i 400 bengales per
als acompanyants dels plens. Un total
de 4.900 unitats, pràcticament tantes
com se’n devien cremar en 25 Pa-
tums durant el segle XVII.5

Darrere els fuets de la nostra fes-
ta, tantes vegades mitificats, hi
trobem els seus elaboradors. Conei-
xem, d’ençà de finals del segle XVII,
el nom de diversos «fuetaires», per bé
que alguna vegada no podem acabar
de precisar si el nom que se’ns ha
conservat es refereix al constructor o
al qui rebia els diners de part de
l’Ajuntament per tal que els fes ar-
ribar al pirotècnic en qüestió. Moltes
vegades els pagaments es feien a re-
gidors o funcionaris municipals, els
quals s’encarregaven de pagar les fac-
tures pendents. És per aquest motiu
que en moltes ocasions ens resulta
impossible saber si qui cobrava era
qui havia presentat la factura o un
simple intermediari.

Sigui com sigui, però, el primer
nom que ens ha arribat és el de
mossèn Joan Casals, que l’any 1697
va cobrar tretze lliures per la ja es-
mentada grossa i mitja de fuets, tradi-
cional fins a mitjan segle XVIII. Entre
1703 i 1712, com a mínim, qui va
cobrar la partida dels fuets de la Pa-
tum fou Diego Rego, conseller de
l’Ajuntament. Dubtem que aquest
personatge fos el pirotècnic encarre-
gat d’elaborar els fuets perquè tenim
documentat que cobrava d’altres par-
tides de la festa, segurament per re-
partir-les entre els proveïdors.El 1722
el pagament es féu a Baltasar Freixa.

Els primers noms que no ens
ofereixen la possibilitat del dubte es
situen ja a mitjan segle XIX. Així
doncs, a partir d’aquell moment co-
neixem diversos confeccionadors
dels nostres fuets: Ramon Casals
(1846-1850), Ramon Miró (1851-
1853), Ramon Rosal (1855-1856),
Domènec Seguí (1858), Joan Coro-
mines (1862-1865), Gerard Boixader
(1867), Josep Alsina i Ramon Freixa
(1879) o el mateix Ramon Freixa en
solitari (1878 i 1881), són alguns dels
noms que els capricis de la història
s’han preocupat de fer-nos arribar.

Una de les coses que a priori ens
criden més l’atenció en contemplar

aquest llistat és la poca continuïtat
existent en la complicada tasca de
confeccionar els fuets de la Patum.
No hem trobat cap persona que ho
fes durant més de cinc anys. Fins i
tot trobem com a cas curiós el de
1858, quan s’adquiriren fora de Ber-
ga. Aquell any els va servir en Do-
mènec Seguí, de Manresa. No serà
fins que els membres de la nissaga
Xeró tindran cura d’aquesta feina
que trobarem una constància i con-
tinuïtat importants, ja que durant
molts anys el procés elaborador
estarà en mans de les mateixes per-
sones. Joan Safont fou el primer
membre d’aquesta família que se
n’ocupà, i ho féu durant divuit anys,
entre 1889 i 1906.

Si un «fuetaire» ha transcendit a la
història de la Patum, però, aquest ha
estat el fill d’en Joan Safont, en
Francesc Safont i Freixa, conegut
popularment com a Cès Xeró. El
Cès va néixer a Berga el 9 de març
del 1880 i va fer de pagès, d’em-
blanquinador, de tintorer i de recad-
er, a més de tocar la tuba i el con-
trabaix i confeccionar els fuets de la
Patum durant prop de 50 anys,
concretament, des del 1907 fins al
1951, any del seu traspàs, ocorregut
a Berga el dia 27 de desembre. Cal
tenir en compte, però, que ja de
petit, com la resta de la família, aju-
dava al seu pare en aquesta tasca. En
Francesc Safont fou l’última persona
que va confeccionar els fuets de
forma totalment artesana. Degut al
mal resultat que donaren els fuets
l’any 1952, el primer que ell no els

va poder fabricar, es va anar creant
una aurèola mitificadora entorn els
fuets del Xeró que ha arribat ben
viva fins als nostres dies.

Del Xeró o d’algun altre, els
fuets de la Patum han estat, al llarg
de centúries, els encarregats de puri-
ficar i renovar anualment, en cos i
ànima, els nostres avantpassats i a
nosaltres mateixos. I ho faran igual-
ment amb els nostres descendents.
Han estat els encarregats de man-
tenir ben viu i present el sentiment
més nostrat de la comunitat ber-
guedana. Han estat, en definitiva, els
encarregats d’escampar, damunt el
terra sagrat de la plaça de Sant Pere,
les atàviques espurnes regeneradores
de la nostra fe més innegable i ar-
relada: la fe patumaire.

Notes

1.Per al desenvolupament d’aquest arti-
cle ens basem en les idees, hipòtesis i
aportacions que al seu dia férem al llibre
Patum! (Amalgama Edicions, 2001).

2. Fins al 1994, aquest marc es circums-
crivia a l’originari de la plaça de Sant
Pere. Des d’aquell any s’hi ha afegit el
de la immediata plaça del Doctor Saló.

3. Recordem que una lliura equivalia
a 20 sous.

4. Recordem que des del 1994 el nú-
mero de plens per cadascun dels qua-
tre salts que es porten a terme ha que-
dat fixat en cent.

5. El mateix any 2000 s’adquiriren a
l’esmentada pirotècnia, per a la Patum
infantil, 900 fuets per als plens, 400 per
a les maces i les guites i 150 bengales.
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Un ple de la Patum

abans de sortir a plaça,

Berga (2000).


