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Comediants afronta
l’espectacle de Patum
com un «repte»
 El grup protagonitza un acte de l’aniversari

de la festa com a Patrimoni de la Humanitat
DANI PERONA | BERGA

Per l’esquerra, Jordi Sabata,
director de la banda; Montse
Colomé, Jin Hua Kwan i Jaume
Bernadet, de la companyia
Comediants; Juli Gendrau, alcalde
de Berga; Albert Rumbo, gerent
del Patronat de la Patum; i Àngel
Guiu, regidor de Patum, ahir

Jaume Bernadet, director artístic de Comediants, assegura que
fer un espectacle sobre la Patum és
un «repte» per a la companyia. El
reconegut grup teatral és el responsable artístic de l’espectacle
Ecos de la Patum, que s’estrenarà
el proper 27 d’octubre a Berga
dins els actes de celebració del vuitè aniversari de la proclamació
de la Patum com a Obra Mestra del
Patrimoni Oral i Immaterial de la
Humanitat per la Unesco.
Aquest projecte, impulsat pel
Patronat de la Patum i protagonitzat per una cinquantena de
músics de la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga i tres
actors, té l’objectiu de transmetre
a l’exterior els sentiments que provoca la festa a un patumaire. En
aquest sentit, Bernadet assegura
que això els ha obligat a treballar

el projecte «amb molt de respecte i estima, perquè el sentiment de
la Patum és íntim per a tots i cadascun dels patumaires que la viuen». El director teatral ha recordat que la festa berguedana ha estat sempre una font d’inspiració
per als seus espectacles, i s’han
pres amb «molta il·lusió» el projecte. La música patumaire es
combinarà amb projeccions,
llums, olors i una posada en escena per part dels membres de la
banda. El director de la formació,
Jordi Sabata, creu que «és important que els alumnes vagin més enllà del treball a l’aula, i aquesta és
una bona oportunitat».
Per la seva banda, l’alcalde Juli
Gendrau i el gerent del Patronat,
Albert Rumbo, esperen que l’espectacle sigui «un èxit» i sigui una
carta de presentació de la festa arreu, amb l’objectiu d’exportar-lo.

Els actes es
completaran amb
conferències, la
presentació del nou
web i una mostra
A banda de l’estrena de l’espectacle Ecos de la Patum, que es podrà veure el 27 d’octubre i el 3 de
novembre al Teatre Municipal de
Berga, i el 10 de novembre a la Fira
Mediterrània de Manresa, els actes de l’aniversari es completaran
amb altres propostes.
Per una banda, seguint amb la
línia iniciada anys anteriors de
buscar contacte amb altres manifestacions reconegudes com a Patrimoni de la Humanitat, el proper
16 de novembre hi haurà una xerrada a càrrec de la coordinadora de
Colles Castelleres de Catalunya.
Per l’altra, el 21 de novembre es
presentarà la nova pàgina web de
la Patum. Segons el gerent del Patronat, Albert Rumbo, «amb l’objectiu de continuar projectant la
festa cap al futur». Un altre dels actes proposats és la conferència
La Patum de 1926, noves aportacions a partir d’una col·lecció d’imatges inèdites, que anirà a càrrec
del mateix Rumbo, amb la voluntat d’aportar quelcom nou a la
festa i que pugui arribar a tots els
interessats. Per acabar, la ciutat
acollirà des del 30 de novembre la
mostra Gegants, amb diversos gegants d’arreu del territori fets amb
paper maixé.

