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Creació de la nova corona de l’Aliga
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Història
L’any 1958 va ser quan el fuster Pere Camps i el pintor Lluís Ferrer van
introduir l’àliga a la Patum Infantil. En aquest mateix any, la Patum Infantil es
mogué de lloc i va passar a produir‐se a la Plaça Sant Pere.
L’any 1989 es repinta tota l’Àliga i es substitueix la corona original.
L’any 2016 es restaura l’Àliga i es substitueix la corona per segon cop.
Els responsables de fer i muntar la corona son: Ernest Ferrer (fill del pintor Lluís
Ferrer), Eva Ordàs i Jordi Camps (nét del fuster Pere Camps).
Tot s’ha fet a Berga, al taller d’Artesania Camps.
Pel que fa el bany d’or, ha anat a càrrec de la Joieria Maite de Berga. On la
responsable és la filla directe del Joan Rafart, màxim fundador de la Patum
Infantil.

Corona Original

Corona del 1989
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Corona del 2016

Creació de la nova corona de l’Àliga
1) Es dibuixa la corona sobre paper. S’agafa una planxa de llautó i es calca la
forma. Un cop calcat, es procedeix a fer el tall i amb una llima, es treuen les
espereses.
2) Un cop polida, amb un punxó es marca la forma de la corona.

3) Un cop s’ha marcat el relleu a la corona, el següent pas es donar‐li la forma.
Per tant, es realitza la curvatura sobre un aro de fusta feta a mida i s’encola.
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4) Un cop encolada, es torna a polir i es porta a fer el bany d’or.

5) Un cop fet el bany, es procedeix a enganxar les pedres una a una.
Prèviament, es va buscar que les pedres fossin les mateixes que la comparsa de
l’Àliga de La Patum. Un cop aconseguides, es van reduir el tamany i es van
ajustar les pedres a escala.
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