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Corpus queda lluny, però les
melodies, els sons i les olors de la
Patum tornaran, ben aviat, a Ber-
ga a través de l’espectacle Ecos de
Patum. El muntatge, amb la par-
ticipació de la banda de l’Escola
Municipal de Música de la ciutat i
la direcció artística dels Come-
diants, s’estrenarà el proper 27
d’octubre, a les sis de la tarda, al
Teatre Municipal de la capital ber-
guedana. Així ho ha assegurat Al-
bert Rumbo, gerent del Patronat de
la Patum, entitat impulsora del
projecte, afegint que «és possible
que es programi una nova funció
a la ciutat el cap de setmana se-
güent de l’estrena, però encara no
és segur». 

El que està confirmat és la re-
presentació de l’espectacle el 10 de
novembre a Manresa, en el marc
de la Fira Mediterrània, en fun-
cions programades a les deu del
matí i a la una del migdia, a la pla-
ça de Milcentenari. L’actuació su-
posarà l’estrena a l’exterior d’Ecos
de Patum, exportant així la festa
fora de la comarca i complint un
dels objectius inicials del projec-
te. La fira serà el termòmetre de la
capacitat de l’espectacle per re-
presentar-se a altres ciutats, ja que
es presentarà a diferents progra-
madors amb la intenció que des-
perti interès i es facin contracta-
cions. De fet, l’espectacle està més
pensat per al consum exterior, ja
que l’objectiu és transmetre què és
la Patum a fora de les fronteres co-
marcals. Explicar el sentiment pa-
tumaire a qui no l’ha viscut mai és

complicat, però a través de l’es-
pectacle s’intenta aproximar l’es-
pectador, el màxim possible, al
que és la festa.   

Per fer-ho possible, una cin-
quantena d’alumnes de la banda
de l’Escola Municipal de Música de
Berga, juntament amb tres actors
berguedans,  intentaran reprodu-
ir un salt complet de Patum mit-
jançant la música de la festa i mo-
viments de les coreografies de les
comparses amb la col·laboració de
projeccions, il·luminacions, olors
i elements escenogràfics que aju-
din a transportar als espectadors

a una plaça de Sant Pere virtual per
experimentar les sensacions de
la festa. Es tracta de la reproducció
de la Patum, en format espectacle,
sense cap comparsa real, però se-
guint el fil narratiu d’una nena i
d’un vestidor de plens, que en se-
ran protagonistes. 

Herència patumaire
Jordi Sabata, director de la banda
de l’Escola Municipal de Música,
explica que es busca que «l’es-
pectador visualitzi l’herència del
sentiment patumaire, que passa de
pares a fills, a través de la narració

de la nena i el vestidor de plens».
Un muntatge pensat més per al
consum a fora de la comarca, però
que, segons Sabata, «cal estrenar-
lo primer a Berga, perquè  és la
ciutat autòctona de la festa  i, so-
bretot, per sotmetre’l a la crítica
berguedana i millorar-ne la versió
final».   

Un espectacle amb el segell
dels Comediants, que ha aportat la
seva experiència i qualitat en la di-
recció artística d’un projecte que
promet no deixar indiferents els es-
pectadors no berguedans ni tam-
poc els patumaires de soca-rel. 
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L’espectacle musical «Ecos de Patum»
s’estrenarà a Berga a final d’octubre 

El muntatge, dirigit pels Comediants, es veurà el dia 27 del mes que ve al Teatre Municipal

EXPORTAR UN SENTIMENT La Patum, declarada Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco,
vol saltar més fronteres i transmetre el sentiment patumaire arreu a través d’un concert escenificat itinerant. Els
Comediants, l’Escola Municipal de Música de Berga i el Patronat de la Patum han unit esforços perquè així sigui

4

Moment d’un dels assajos que s’han fet fins ara de l’espectacle «Ecos de Patum» al Teatre Municipal
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MOSTRA D’ORIGINALS. Ahir es va inaugurar al Museu de
la Tècnica de Manresa l’exposició Els invents del TBO i els
seus dibuixants, que recull pàgines originals de ginys com
unes ulleres amb eixugaparabrisa accionat amb les cames o
una complexa màquina per tallar les ungles dels peus. A l’acte
hi van assistir el propietari de les obres, Lluís Giralt (a la foto
mostrant un dibuix), a més de representants de l’obra social
del BBVA, del parc de la Sèquia i el regidor de Cultura, Joan
Calmet. La mostra es pot visitar fins al dia 20 d’octubre. 



Els esbojarrats invents del
TBO aterren a Manresa en
forma d’exposició 

PEP CORRAL

l tema del doble ha
protagonitzat les dar-
reres sessions del fes-
tival de Sant Sebastià.

Primer li va tocar el torn a La mi-
rada del amor, dins de la secció Per-
las, un film d’Arie Posin, que pro-
tagonitzen els sempre esplèndids
Annette Benning i Ed Harris. 

L’actriu, que encara es passeja
per la ciutat basca, interpreta una
dona que intenta superar la mort
del seu marit i descobreix un home
que és exactament igual que ell,
tant pel que fa al seu aspecte físic
com a la seva personalitat i gustos.
El film ens fa preguntar fins a quin
punt no ens enamorem una i altra
vegada de persones que tenen una
mateixa identitat, aquella que bus-
quem i que respon als nostres se-
crets anhels. La proposta posseeix
el suficient encant còmic com per
convertir-se en un èxit sobretot
entre el públic de la tercera edat,
que darrerament s’ha convertit en
un dels més fidels de les sales. 

Poc després s’ha pogut veure
dins de la secció oficial a concurs
Enemy, una cinta que amb tota
probabilitat serà una de les desta-
cades de l’edició d’enguany. Denis
Villeneuve ha signat una adaptació
de la novel·la El doble de José Sa-
ramago, un autor la lucidesa del
qual sembla haver quedat extingi-
da en el panorama intel·lectual
europeu. 

Influïda formalment per Lynch
i Fincher, Enemy ens parla d’un pro-
fessor d’universitat que casual-
ment descobreix un intèrpret pos-
seïdor de la seva mateixa aparen-
ça. Quan decideixin interactuar
entre ells  no podran evitar caure en
l’efecte d’una destructiva confu-
sió. La cinta, protagonitzada per un
Jake Gyllenhaal multiplicat per
dos, conté un dels finals mes in-
sospitats i terrorífics que un servi-
dor ha vist en una pantalla de ci-
nema i que va deixar esglaiat el pú-
blic del Kursaal donostiarra. 

Enemy, com La mirada del
amor, pot obrir un intens debat so-
bre els límits del jo, la nostra per-
cepció de la realitat i sobre la res-
posta dels estimats davant de la
nostra persona o condició, discus-
sions poc freqüents en els nostres
temps líquids, potser més urgents
del que semblen i que el festival de
Sant Sebastià ha afavorit amb
aquesta doble estrena coincident.   
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Pors i misteris
a Donostia per
partida doble

Des de Sant
Sebastià


