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Presentació



en pau xateja
amb la nòvia!!
hahahaha...

arnau,
ha arribat

l’avi joan!

arnau, mira
les fotos de 
quan jo era
casteller!

Anna, ja queda menys 
perquè ens tornem a veure! 

Se m’està fent tan llarg...

I així, què, t’agrada Berga?

Ja arriba la Patum!

Tant de bo el meu pare no 
hagués canviat de feina!



llescaré pa i 
farem un bon 

berenar! aquí estàvem
fent un tres de sis.
mira, aquí estic amb

els quarts.

ooohhh...

el 2010, la unesco va 
declarar els castells 
patrimoni immaterial

de la humanitat.

Què vol dir que
són patrimoni

immaterial de la 
humanitat?

vol dir que els
castells són 

importants per a tots 
els homes i les dones

del món!

mira,
arnau,

els castellers
i castelleres
assajen molt
i treballen
de valent.   

els castells es basen en 
l’esforç i la cooperació.

Gràcies al treball 
de tota la colla, 
s’aconsegueixen 
grans resultats.



Pau, et presento 
l’albert, el cap

de colla!

Què tal, Pau?
A punt per ser un
nou membre de la 

colla?

Aquí és on
ens reunim. 

aquí guardem
les carretilles, ben
protegides i allunyades
de qualsevol font de

calor i humitat.
Aquest és 
en foc!

el teu vestit.
és ignífug, o sigui,

que protegeix
de possibles
cremades.

Ei,
et queda 
molt bé!

Quan hagis
acabat el curs de

formació i t’ensenyem a 
manipular correctament
el material pirotècnic,

ja et podràs
estrenar!

Anem
a prendre 

alguna cosa?



ei, mireu,
hi ha la resta
de la colla.

gràcies per
deixar-me el
llibre, maria.

OI QUE ÉS
INTERESSANT?

i SEMPRE HA ESTAT 
PRESENT EN LES

NOSTRES FESTES I 
TRADICIONS MÉS 

ANTIGUES.

EL Foc és 
fascinant
i màgic.

que
pesat! no

sé què li veu,
l’ANNA...

pel gener,
a molts indrets

de catalunya es fan les
fogueres de
sant antoni.

a la celebració, els
diables intenten cremar

sant antoni sense
aconseguir-ho.

també
hi ha

present
el foc
a la

crema
del rei

carnestoltes.
així es

representa
la fi del

període de 
disbauxa del
carnestoltes.

i les
fogueres
de sant
 joan,

 on el foc
  té un paper

   purificador i
   protector.



i com us van 
les coses amb 

l’anna? bé. Mirem de 
veure’ns força 

sovint. ja tinc ganes
que arribi la 

patum!

ella també vindrà
aquí per la

festa major!
és molt 

simpàtica!

I en Marc,
què?

encara li va
al darrere?

L’anna em va 
comentar 

que li enviava 
missatges, 

però 
ella li ha
deixat ben 

clar
que només
poden ser

amics.

em sembla
que no ho
acaba de

pair!

jo no tinc cap 
problema, amb 

ell!



arnau,
t’apuntaràs a
la colla de

castellers? sí, en
tinc

moltes
ganes!

serà una
passada!

als balls de diables, els 
diables dansen al so 
de la música i sota les
maces, mentre el públic 

els observa. com a 
figures destacades, 

en alguns grups hi ha 
llucífer

i la diablessa,
que llueixen el

ceptrot.

ball de diables

les bèsties de foc 
tradicionals són les 

àligues, els dracs, 
les víbries, els 

bous...
representen el poble
i actuen a les festes 

importants.

a catalunya, la pirotècnia ja es feia servir al segle XV
per celebrar festes i esdeveniments importants com processons
de corpus, festes patronals o visites de personatges rellevants

a les ciutats. 

bèsties de foc

correfocs
els correfocs 

sorgeixen
al 1980, quan es 

recuperen les festes i
tradicions de catalunya.
la pirotècnia emprada

pels diables i les 
bèsties de foc creen 

una gran
festa en què participa la 

població.



Ja veureu,
la patum és 

tota una
experiència.

ja sóm
a BERGA!

arriba la patum!

pauuu!!! annaa!!!

què us 
sembla 
si anem 
a fer un 
mos?         

         els
       orígens
     de la patum
    els trobem
     a les representacions

     teatrals medievals de

    corpus, tot i que conté

   elements de ritus pagans

    anteriors al cristianisme.



el meu germà
va venir a la patum 

l’any passat i va 
tornar al.lucinat!  

l’any 2005
va ser

declarada 
patrimoni 

immaterial de
la humanitat.

per res del món,
em perdria la
teva actuació,
      hehehe...

arnau, 
baixa,
que 

tothom 
ens 
mira!

feu-me cas,
que fa molts anys

que hi vinc!

ARNAU! estigues al cas, a la patum!
és molt important que sapiguem

moure’ns per la plaça per tal de no
entorpir les actuacions.

barret per
protegir-nos de
les espurnes.

màniga 
llarga 

de 
cotó. 

pantalons llargs 
de cotó i calçat 
còmode, de pell.

ja estem a punt per
gaudir de la patum!

com
els 

castells 
que
jo

faré!



el tabal ens 
convoca a la 
patum. n’és

el guia.

la tradició 
diu que 
foragita 

els núvols 
i que 

qualsevol 
berguedà 
que sigui 
fora de 
berga el 

pot sentir.

els turcs i 
els cavallets

representen la 
lluita de la creu i 
la mitja lluna, una 
escena molt típica

de tradició medieval.

les maces actuen 
al so del tabal.

LES GUITES.

COLL DE 
GIRAFA, COS DE 
MULA, CAP DE 

DRAC!

mama 
POR!



ELS nans
vells.

ELS gegants.

ELS nans nous.

l’àliga representa 
el poble de berga.

l’àliga du la corona 
comtal, branques de 

llorer, olivera i clavells.

el ball de l’àliga 
és el moment més 

solemne de la patum!



ELS PLENS!

EL MOMENT 
CULMINANT DE 

LA PATUM!

aquests
dos... haig de 
separar-los 
com sigui!

queda
l’últim
acte
per

acabar
la

patum
com-

plerta!

ELS LLUMS 
S’APAGUEN 

I ELS 
PLENS ENS 

TRANSPORTEN A 
L’INFERN!

EL TIRABOL.

EL POBLE DE BERGA, amb 
aquest últim acte, expressa
la seva alegria per la cele-

bració de la patum!



DESPRÉS DE LA PATUM...

SOM-HI, ARNAU, 
CAP AL LOCAL DE 

LA COLLA
CASTELLERA.

MANEL, AQUEST 
ÉS EL MEU NÉT, 

L’ARNAU.

ARNAU, FIXA-t’hi
BÉ. HO VOLS 
INTENTAR?

COL.LOCA EL 
PEU AQUÍ, AIXÍ, 
PERFECTE. JOAN, ESTÀ FET 

DE LA TEVA FUSTA, 
AQUEST XICOT!

sí que és atrevit, 
per ser la 

primera vegada!

EXACTE, 
LES 

MANS, 
PER 
AQUÍ.

MOLT
BÉ, NOI,
T’AGRADA-
RÀ FER
CAS-
TELLS!



ja estem
arribant
a VALLS!

després 
de les 
tres 

rondes 
s’acaba 

l’actuació 
amb un 
pilar.

ja veureu, nois, 
que emocionants 

que són els 
castells!

requereixen moltes 
hores d’assaig,

compromís 
personal i treball 

en equip.

el dos de vuit el tres de 
nou amb folre

i el pilar de cinc
al balcó

enxaneta

acotxador

dosos

folre

pinya

segons

terços

quarts

quints



LA REVETLLA DE SANT JOAN

SÚPER ARNAU 
EN ACCIÓ! NO US POSEU ELS 

PETARDS A LES 
BUTXAQUES!

NO US 
ACOSTEU  ELS 
PETARDS A LA 

CARA!

NO TALLEU EL
TRO FINAL DE LES 

TRAQUES!

NO POSEU ELS 
PETARDS A LES 
TOTXANES! LA 
METRALLA US 
POT FER MAL!

AIXÍ,
SÍ! els
petards
s’han 

d’encendre
apartats

del
cos!

MOLT BÉ! 
SEMPRE
HEM DE 

TRANSPORTAR 
ELS PETARDS
EN UNA BOSSA 

MOLT BÉ! TIREM 
ELS COETS DES 

D’UNA BASE!



OSTRES, QUINA CANYA 
EL BALL DE DIABLES 

D’AQUESTA COLLA!



bé, noies i nois, 
ja ho tenim tot 

a punt?

finalment, arriba la
festa major del poble!

jo ja
   he parlat

  amb
         l’ajuntament per

            dir per on passarà
            el correfoc i han

             donat consells al
veïnat.

les botigues cobriran 
els aparadors amb 

cartrons.

els veïns i veïnes 
retiraran qualsevol 

obstacle
del carrer i també

els cotxes.

ja hem advertit que no 
s’ha de tirar aigua, per 

evitar relliscades i que la 
pólvora es mulli i exploti.

tancaran les finestres 
per evitar que entrin 

guspires.

 i treuran la roba estesa
del balcó per evitar que

si hi va a parar una guspira, 
s’hi cali foc.

jo ja he 
deixat els

díptics amb 
els consells 

per als 
participants 

del correfoc 
a l’ajuntament, 
als bars del 
poble, als
centres 
cívics...



“Cal conèixer l’itinerari 
del correfoc i seguir 

els consells de
l’organització”.

hem de dur camisa de 
màniga llarga, de cotó, 

pantalons llargs i sabates 
còmodes, de pell! 

ens hem de posar barret 
i protegir-nos amb un 

mocador, pel fum.

què, PAU,
nerviós? doncs sí,

és el primer
correfoc on

participo i,
a més...

també
vindrà

l’ANNA...
hehe...

l’anna aquí,
l’anna allà...

pesat!

si ens caigués una 
guspira al damunt i se’ns 
encengués la roba, ens 
hauríem de tirar a terra i 
rodolar per apagar el 

foc.

no hem de demanar 
aigua als veïns. 

els diables podrien 
relliscar i la pólvora

podria explotar.



albert, 
m’agradaria
tornar a 
repassar

el material.

molt bé, pau,
et deixo les 

claus.

a veure, tots 
els vestits

a punt...

les maces, 
també a punt...

les 
carretilles 
ja estan dins 

el carro!



 a esmorzar, 
família! què, arnau, 

nerviós
pels 

castells?

i tu, nerviós
pel correfoc?
o, millor dit...
per l’anna?

a berga, en pau va 
fer un petó a l’anna
davant de tothom!

aquesta me la 
pagues!

no
m’atabalis!

que faig tard
a l’assaig!

 on pujo,  
on pujo.??

m’agraden les 
teves ganes de fer 

castells, noi...

de moment 
assajaràs

amb l’equip que 
prepara

 la canalla.

però no 
podem 

començar 
la casa 
per la 
teulada.

has 
d’agafar 
molta

tècnica, 
encara.

has de ser 
àgil,
fort i 
valent!



anna!

ja ho teniu 
tot a punt pel 

correfoc?

sí, tot 
preparat!

ja ho 
veurem,
això.

cada vegada més
la gent fa servir

petards a les seves
celebracions.

             està             
             molt bé,

          però sempre
  s’han d’aplicar les  

  mesures de seguretat 
  a l’hora de manipular-

los.

a la nit, després del 
sopar popular, 

els mil dimonis ja 
estan a punt per al 

correfoc.

ei, gent, el 
carro

amb les 
carretilles!

ostres, pau, m’he deixat 
la forca al local.
m’acompanyes?

val, però
de pressa,

que farem tard!



on l’has 
deixat? porta

les 
claus!!

i en pau? que no 
estava venint?

li ha vingut 
por i diu que 

no ve!

queeè? 

doncs tu hauràs 
de dur el carro.

en pep que faci de 
saca.

 No m’ho puc
creure, ha 
tancat amb 

clau!!

haig de sortir com 
sigui! què pensarà

l’anna si no em veu?



buuuu!!

molt bé,
arnau!

pep!!!
ajuda’m!!!

pst!
   pst!

no vindrà, ha ha ha
s’ha mort de por!

és
un

covard...

ahhh!!
em pensava que
eres en PAU!

això és 
impossible, no 

m’ho crec!

tu el que necessites 
és un home com jo!!

ni gosis tocar 
l’Anna.

desgraciat!!

haig
de

sortir
com
sigui!





Jo també, Anna! Ja ho veus,
estem units pel foc, hahaha!

M’ho he passat molt bé,
aquests dies, Pau!

Vivim en una TERRA DE
FOC...



Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic (metxes i similars). No talleuel tro final de les traques, poden explotar amb violència.

Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres. No encengueu cap petard dins les cases.

Assegureu-vos de comprarels productes pirotècnics en un establiment autoritzat.No us guardeu petards a les butxaques. 

No subjecteu els petards amb les mans. No els poseu a prop de la cara ni del cos. Enceneu cada article seguint estrictament les seves instruccions concretes.

No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles de vidre, perquè en explotar fan metralla que pot fer molt de mal.

No tireu cap coet amb la mà, ni amb la canya trencada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament.

No llanceu mai petards contra ningú. Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència. Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra sota la foguera. Eviteu fer les fogueres en zones amb vegetació seca o arbrat.

No encengueu mai cap foguera amb líquids inflamables, us podríeu cremar molt.

No!

No!

No!

A les fogueres, no hi tireu papers ni teixits, el vent els enlairaria i els podria portar lluny. No hi llanceu ni bidons ni esprais, poden explotar. Si cremeu pneumàtics i plàstics, provocareu molta contaminació.

No feu fogueres enlloc sense l’autorització corresponent. Feu les fogueres a més de 15 metres de les façanes i els cotxes i mai sota línies elèctriques. 

No!

No!

No!

No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni aglomeracions de persones.

Recordeu aquests consells:



Consells de protecció civil per les revetlles
i les festes tradicionals i populars de Catalunya

Revetlles amb precaució


