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DOSSIER ARTÍSTIC 

 

1.- Descripció de l’espectacle 

 

“Ecos de La Patum. Evocació d'un sentiment” és un projecte de Comediants 

per a un concert escenificat de les músiques de La Patum que és interpretat 

per la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. 

 

L’objectiu de l’espectacle és que aquest serveixi d’ambaixada sonora i 

emocional d'una festa reconeguda com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i 

Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. 

 

L’espectacle permet visualitzar les músiques de La Patum per intentar 

explicar un sentiment que sols es pot experimentar si el vius en viu i en 

directe, remarca la transmissió d'aquesta emoció de generació en generació i 

incideix en l'essència de la festa: un cant al foc de la vida i al calendari de la 

natura de la qual formem part. 

 

L’espectacle el protagonitza una noia d'uns 10 anys que rep d'un avi d'uns 60 

anys la transmissió de l'essència de la festa de La Patum. A través del concert 

en directe de la banda de música i per mitjà dels elements escenogràfics, la 

il·luminació, les olors i les projeccions, la noia -i amb ella tots els 

espectadors- viatjarà pels secrets de la festa i, salt rere salt, anirà heretant 

aquest sentiment inexplicable que ha perviscut de generació en generació. 

 

2.- Currículums 

La Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga és una de les formacions 

més antigues del centre. Va ser fundada l'any 1977 per iniciativa del professor 

Francesc Garcia Carretero amb una clara vocació d'aconseguir crear una 

formació que pogués trencar la inèrcia d'aleshores que afirmava la dita ja 

coneguda quan s'acabin Els Saletes la Patum a fer punyetes; els Saletes eren 

els músics que interpretaven la Patum habitualment. Probablement, la banda 



de l’escola no era una banda tal com la coneixem ara, ja que els seus 

components integraven, també, les cobles que havien sorgit al centre i que, 

realment, van ser les primeres formacions de l'escola. Tot i que les 

referències periodístiques del 1977 ens certifiquen la fundació de la Banda, i 

també exposen que ja el 1976 havien interpretat la Patum Infantil, no es 

tractarà d'una formació dedicada a fer concerts sinó dedicada, gairebé 

exclusivament, a la interpretació de La Patum els anys que fos possible. 

També va recuperar, el 1980, alguns dels arranjaments de la festa que havia 

realitzat Joan Baptista Lambert els anys 30. Durant la dècada dels 80 la 

formació continuarà tenint com a objectiu bàsic participar en la interpretació 

de La Patum sempre que això fos possible. A principis dels anys 90, i després 

de diverses problemàtiques que afectaven l'escola provocant una baixada 

considerable d'instrumentistes, es tornarà a fer evident la necessitat de 

disposar de conjunts instrumentals que, aleshores, impulsarà Ricard Cuadra. 

Aquests conjunts contribuiran a la decisió del centre d'impulsar la 

revitalització de la banda de l'escola; aquesta responsabilitat recaurà sobre 

Sergi Cuenca que en serà el director ja l'any 1997. Serà a partir d'aleshores 

que la banda anirà interpretant la Patum Infantil amb regularitat i, al cap de 

pocs anys, ja serà una formació que tindrà com a objectiu ser una banda amb 

capacitat d'oferir cercaviles, concerts i, òbviament, interpretar La Patum. 

Sergi Cuenca, juntament amb Xavier Planes en algun període, en serà el 

director fins al curs 2007/2008. A partir d’aleshores en serà director Jordi 

Sabata. En l’àmbit musical, la Banda constitueix, amb la coral i l'orquestra, el 

grup de grans formacions de l'escola que, juntament amb la cobla o la big 

band, contribueixen a la formació musical dels alumnes. El repertori de la 

banda és força extens i compta amb obres tradicionals i populars catalanes, 

música de teatre musical, de pel·lícules o, també, música clàssica i 

contemporània. La formació ha aconseguit fer-se un lloc en les necessitats 

musicals de la comarca i participa en diverses festes oferint concerts o 

cercaviles. A més, ha realitzat actuacions a Barcelona, Tarragona i altres 

indrets de Catalunya i la Catalunya Nord. També ha realitzat intercanvis amb 

formacions de prestigi reconegut com la Lira Ampostina o la Unió Musical del 



Bages. Darrerament ha aconseguit gran projecció amb la gira de concerts que 

ha realitzat conjuntament amb la banda Brams realitzant actuacions a 

diversos indrets del país. 

 

Comediants és un col·lectiu format per directors, actors, músics i artistes 

multidisciplinars dedicat completament al món de la creació. En essència, el 

conjunt és conegut internacionalment com a grup teatral, tot i que al llarg 

dels anys ha anat acumulant una extensa producció en els camps més dispars: 

teatre convencional, teatre de carrer, discos, llibres, grans, mitjans i petits 

projectes especials, pel.lícules, disseny i confecció de vestuari i atrezzo, 

creació i desenvolupament de materials pedagògics o producció de sèries de 

televisió per citar algunes de les activitats en què l'equip ha anat desplegant, 

per iniciativa pròpia o aliena, la seva singular forma d'expressió. Des dels seus 

orígens Comediants ha estat unit al que podríem anomenar "l'esperit festiu" de 

l'existència humana. Totes les seves creacions, rituals, cerimònies paganes, 

populars, religioses o iniciàtiques, celebren el pas cíclic dels humans per la 

Terra. Les representacions i espectacles van més enllà del fet purament 

teatral o musical i pretenen reactivar les profundes arrels festives que ens 

uneixen com a espècie i ens connecten amb la natura de la qual formem part. 

Així, Comediants ha desenvolupat un treball que no té límits. Qualsevol lloc 

del nostre planeta es pot convertir en un escenari (un carrer, una plaça o tot 

un barri, un gran riu, un prat, l'aqüeducte de Segovia, l'Estadi Olímpic, 

l'estació de metro de Times Square, el Palau dels Papes d'Avinyó o l'Òpera 

House de Sidney), qualsevol element pot ser objecte de dramatització (una 

ampolla de vi, un llit, una llegenda...) i tots els tipus de llenguatge i forma 

d'expressió (ombres, màscares, teatre visual i objectual, comedia dell'arte, 

titelles...) es poden convertir en maneres immillorables d'arribar als 

espectadors de diverses cultures a tot el món i sense distinció d'edat. 

Comediants vol proposar un Teatre dels Sentits, una manifestació teatral de 

colors, olors i textures, però també de provocació: la que implica recórrer a 

l'optimisme per fer front a determinades realitats actuals. La provocació que 

implica el redescubriment del que és quotidià envers a la imparable roda del 



temps. I finalment, la provocació del compromís amb el present: obrir els ulls 

a la humanitat perquè torni a contemplar el món com una meravellosa gran 

casa de cultura i amistat que tots tenim el compromis de cuidar abans no sigui 

massa tard. 

 

3.- Fitxa artística 
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