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Escenaris d’Entrada

La cinquantena de músics de la
Banda de l’Escola Municipal de
Música de Berga que demà puja-
ran dalt l’escenari del Teatre Mu-
nicipal de Berga en l’estrena de l’es-
pectacle Ecos de la Patum coneixen
perfectament la festa. No obstant
això, tenen un repte: transmetre als
espectadors el seu sentiment pa-
tumaire. 

Demà serà el moment de veure
el resultat de mesos de treball dels
músics sota les ordres de la com-
panyia Comediants. L’objectiu del
projecte és el de traslladar a qui vi-
sualitzi l’espectacle què signi!ca la
festa per a un patumaire. A banda
de les melodies de la festa (prota-
gonistes del muntatge), les imatges,
l’escenogra!a, les llums i les olors
ajudaran els assistents a viure un
salt de Patum des de les butaques. 

El director artístic de Come-
diants, Jaume Bernadet, recorda
que quan el Patronat de la Patum
els va proposar la iniciativa va te-
nir una sorpresa, perquè signi!-
cava tornar a «la font que ha donat
inspiració durant tots aquests
anys» a la companyia. «L’any "#$%
ens van recomanar anar a Berga
per inspirar-nos, ja que la Patum
entroncava amb el teatre medieval
que volíem recuperar», explica.
De totes maneres, el director as-
segura que s’han pres el projecte
com un «repte, perquè transmetre
la Patum és una cosa molt íntima,
ja que cada patumaire la viu d’u-
na manera». 

El !l conductor de la història el
protagonitzen una nena i un ves-
tidor de plens, amb la intenció
d’explicar que «la Patum és una fes-
ta que passa de generació en ge-

neració». Els actors –també ber-
guedans– tindran, però, poc pro-
tagonisme i la paraula és gairebé
inexistent. És per això que bona
part de la responsabilitat recau
sobre els músics, que amb l’ajuda
de l’escenogra!a han de «trans-
portar» la festa de la plaça a l’es-
cenari. La responsable del movi-
ment, Montse Colomé, assegura
que «és impossible poder repro-
duir tot el que passa a la plaça en
un teatre, però tots els elements
que s’afegeixen a la música, com
són els moviments i l’expressió, són
una ajuda». Colomé confessa que
«ha costat fer moure els joves mú-
sics perquè la dansa és difícil d’in-
troduir, però ho hem aconseguit». 

El director de la banda de l’es-
cola de música berguedana, Jordi
Sabata, constata que per al centre
i també per als alumnes aporta un
valor afegit a la seva formació.
«Que puguin participar en un es-
pectacle amb una companyia com

Comediants els enriquirà, de segur,
en la seva experiència com a mú-
sics i en altres àmbits de la seva per-
sona», creu Sabata. En aquest sen-
tit, durant les darreres setmanes
han treballat en sessions marato-
nianes per posar-ho a punt: toquen
sense partitures i han de coordinar
els moviments amb la interpreta-
ció musical. 

D’altra banda, el gerent del Pa-
tronat de la Patum, Albert Rumbo,
explica que és un projecte que
van veure «clar des del principi».
Ara esperen que pugui girar pel
món, ja que «és una carta de pre-
sentació de la festa sense que hi
hagi cap element de la comparse-
ria en directe». Després de l’estre-
na de demà a Berga i de la reposi-
ció el diumenge & de novembre
(Teatre Municipal de Berga,
"'.&(h), l’espectacle es presentarà
a la Fira Mediterrània de Manresa
amb l’objectiu d’atraure l’interès
dels programadors d’arreu.
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De la plaça de Sant Pere a l’escenari
L’espectacle dirigit per Comediants vol transmetre els sentiments d’un patumaire a través de música, imatges i olors

EL CONCERT

Lloc: Teatre Municipal de Berga
Dia: diumenge, 27 d’octubre. 18.30 hores
Entrades: 10 euros anticipades i 12 taquilla
Intèrprets: Banda de l’Escola Municipal de
Música de Berga 

Ecos de la Patum

Ecos de la Patum

Instant de l’espectacle amb els músics de la banda a dalt de l’escenari, durant un dels assajos a Berga

DANI PERONA Ricard 
Lebourgeois

Fa catorze anys que estudia
música. És percussionista i des
dels dotze que toca a la Patum
a la plaça i a la cercavila

Quina diferència hi ha entre la
Patum a la plaça i la Patum que
veurem a l’espectacle?

Principalment l’organització.
Aquí intentem transmetre el que
passa a la plaça d’una manera
molt plani!cada. Durant la Pa-
tum tot és més desgavellat. De to-
tes maneres intentarem traslla-
dar el mateix sentiment.   

Què suposa fer aquest espec-
tacle per a un jove músic? 

Poder fer una cosa amb una
companyia com Comediants és
molt interessant. És una bona ex-
periència i una oportunitat per
aprendre de professionals.

Quina importància té la per-
cussió a la plaça i a l’espectacle?

La percussió a la Patum té un
paper important i està molt siste-
matitzat. Aquí a l’espectacle ens ho
han fet entendre d’una altra ma-
nera, tot i que també té responsa-
bilitat destacada, ja que és com si
sigués el director de la banda. 

R

P

R

P

R

P

D. P. | BERGA

PERCUSSIONISTA DE LA BANDA DE
L’ESCOLA DE MÚSICA DE BERGA

DANI PERONA

«Una oportunitat
per aprendre de
professionals»

La Patum és la font que
ens ha donat inspiració

durant aquests anys. L’any 74
ens van dir que vinguéssim a
Berga per poder crear»

Participar en un espectacle
amb Comediants enriquirà

l’experiència dels alumnes com
a músics i personalment»

És una carta de
presentació de la Patum

que ens permet explicar la festa
sense haver de mostrar les
comparseries en directe»

«

ALBERT RUMBO
GERENT DEL PATRONAT DE LA PATUM

«

JORDI SABATA
DIRECTOR DE LA BANDA DE L’EMM DE BERGA

«

JAUME BERNADET
DIRECTOR ARTÍSTIC DE COMEDIANTS
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