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BERGA

La Patum veta una
música de Queralt
per al setembre
a El patronat tomba la proposta d’un músic per al ball de
gegants a Es descarta perquè no és una peça tradicional

Aquí Berguedà
BERGA

El Patronat de la Patum
ha tombat la proposta de
tocar a la Patum del setembre un ball de gegants
compost pel músic Jordi
Pagerols i dedicat a la Mare de Déu de Queralt. La
peça es va estrenar al concert de Patum que es va fer
a la plaça de Sant Pere el
maig passat, i és una composició feta a partir de
fragments de músiques
tradicionals de Queralt: el
Goig de Queralt, el Motet
de la Mare de Déu i l’Himne de la Coronació. La va
interpretar la Banda del
Memorial amb arranja-

ments de Sergi Cuenca.
El patronat argumenta
que “els gegants han de ballar les peces tradicionals
que els són pròpies” sempre i quan no hi hagi “un
motiu molt concret i específic”. Això es fa així “per
tal de no crear cap precedent que pugui portar a la
interpretació habitual de
peces que no són les tradicionals”, conclou el patronat. Aquests arguments
deixen “estupefactes” les
persones que donen suport a la interpretació de
les músiques de Queralt,
que consideren que els
motius del patronat són
“contradictoris”. Recorden que el Patronat de la

Patum va donar el vistiplau a la interpretació
d’una música de Bruce
Springsteen durant el
Corpus del 2016. La peça
If I Shoud Fall Behind,
adaptada també per Sergi
Cuenca, es va tocar amb la
condició que es faria una
única vegada i per celebrar
un esdeveniment extraordinari: els 150è aniversari
dels gegants vells i el 125è
dels nous. Els autors del
text es pregunten “qui decideix què és un motiu
concret, específic i extraordinari” i recorden que la
celebració de “la Patum
extraordinària del setembre” ja és “una data única i
irrepetible”. ■

MANRESA

La creació col·lectiva,
‘leitmotiv’ de la 19a Fira
Redacció / TLB
MANRESA

La 19a edició de la Fira Mediterrània farà que del 6 al
9 d’octubre Manresa torni
a ser l’epicentre cultural
del país amb més de 100
companyies artístiques,
prop d’un miler de profes-

sionals i al voltant de 300
activitats, –incloent 38 estrenes i 12 coproduccions.
La creació col·lectiva serà el leitmotiv d’enguany
de l’esdeveniment, en el
qual comunitats, públic,
entitats, artistes i professionals formaran part de
processos creatius basats

en metodologies de col·laboració. La proposta que
millor recull aquest esperit és el nou projecte de la
fira, Cadàver exquisit, en
què participen David Carabén (líder de Mishima),
l’actriu Mercè Sampietro,
el col·lectiu Cabo San Roque i l’artista Toni Mira ■
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El ball de gegants, al ritme de Springsteen durant una Patum del maig passat ■ JUANMA RAMOS
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