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Vic

EL 9 NOU

La majoria dels actors i 
tècnics de Ventall Teatre, 
Quadre Escènic de l’Orfeó 
Vigatà, Teatre La Palangana 
i Gallaret Teatre va haver de 
deixar a mitges el dinar de 
Sant Esteve. Des de direcció, 
els havien concentrat a L’At-
làntida dues hores abans de 
l’estrena per acabar de fer 
els últims retocs dels Pasto-
rets de Vic. Durant l’espera 
per sortir en escena hi havia 
nervis, pors i respecte a 
actuar davant de tanta gent. 
Després, eufòria, tremolors 

d’emoció i abraçades. “L’as-
saig general, com a vegades 
passa, no va anar del tot bé”, 
comentava Jordi Arqués, 
un dels tres directors. “En 
canvi l’estrena, perfecte. En 
aquells moments et sents 
molt orgullós, la gent t’està 
tornant tota la confiança i 
l’energia que els has estat 
donant”. 

“Sempre hi ha aquells ner-
vis escènics que et mantenen 
despert i viu”, reconeixia 
Ferran Colom, que té les 
mans trencades fent de Llu-
quet. “I davant de 800 perso-
nes un sempre està nerviós”. 
Ara, en acabar la funció, 

“em vaig emocionar i tot!”. 
Igual que Margarida Tió, que 
encarnava el paper de Marta 
per primer cop i ho feia amb 
un toc de nerviosisme i d’es-
verament: “Quan vaig veure 
tot l’escenari al final, no 
podia; la mandíbula em tre-
molava d’emoció. Tanta gent 
allà sobre, la platea plena i 
veus que han passat tantes 
coses, que ens hem conegut, 
retrobat...”. En aquest sentit, 
Pep Simón, el Lluquet de 
l’antiga Atlàntida que ara es 
posava en la pell de Satanàs, 
va valorar com una “passada” 
el fet de trobar-se quatre 
grups diferents. “Això dona-

va un sentiment especial”, 
deia, “hi havia emocions que 
es desplegaven a dojo i jo un 
d’ells”. Al seu torn, Eduard 
Mauri, que considera “un 
repte” passar d’actuar de 
Sant Hipòlit a L’Atlàntida, 
assegurava que “veure les 
cares dels directors quan 
s’abaixa el teló, que et vénen 
a abraçar amb la llagrimeta 
que ja comença a caure, no es 
pot descriure en paraules”.

Els actors també estan 
satisfets amb la funció d’in-
nocentada d’aquest dimarts, 
tot i que les bromes els van 
arribar a descol·locar. “Tam-
poc ens esperàvem la rebuda 

tan bèstia que ha tingut a 
nivell de ciutat”, afegia Jordi 
Arqués, “que a deu dies vista 
gairebé estigués ple el 75% 
de l’aforament i que el dia 
27 s’exhaurissin totes les 
entrades”. La possibilitat de 
prorrogar l’obra un dia més, 
el 9 de gener, també els fa 
contents. Ja s’han posat les 
entrades a la venda i Arqués 
espera que el teatre s’om-
plirà. I encara que és d’hora 
per parlar del futur, gràcies a 
l’interès pel projecte tant del 
públic com dels implicats, 
els Pastorets de Vic no es 
quedaran “en un any, ni molt 
menys”.

L’estrena dels Pastorets de Vic renovats ha desbordat les expectatives

Dels nervis a l’eufòria
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Satanàs (Pep Simon), davant de Rovelló (Eduard Mauri) i Lluquet (Ferran Colom), en l’estrena dels Pastorets de Vic, diumenge passat a L’Atlàntida

Quarta sessió, 
el diumenge 9
L’èxit dels nous Pastorets 
de Vic ha impulsat a pror-
rogar l’obra i fer-ne una 
altra funció, que tindrà 
lloc el dia 9 de gener a les 
6 de la tarda. La decisió 
es va prendre dilluns a 
la tarda. Les entrades es 
podem comprar a l’Oficina 
de Turisme de Vic o bé a 
L’Atlàntida abans de la 
funció de dissabte, de 5 a 6 
de la tarda. 

Torelló, Manlleu 
i Borgonyà 
Continuen les represen-
tacions dels Pastorets a 
Manlleu (dissabte i diu-
menge al Casal de Gràcia) 
i a Torelló (diumenge 
al Cirvianum). També a 
Borgonyà, on dissabte i 
diumenge es fan al teatre, 
amb dos joves actors que 
s’han fet populars: Jordi 
Pla (Infidels) com a Llu-
quet i Marina Coma (Pa 
negre) com a Isabeló.

La Palangana estrena una Innocentada amb argument nou
Vic “Hi havia tants gags que era difícil captar-los tots”, exclamaven aquest 
dimarts els espectadors dels Pastorets d’Innocentada, a la sortida del Centre 
Cívic del Remei. En aquesta sisena edició del muntatge, Teatre La Palangana 
va optar per un guió completament nou en comptes d’incorporar bromes a la 
versió de Folch i Torres, tal com s’havia fet fins ara. El fil argumental desgra-
nava els últims assajos d’un grup d’actors que ha d’estrenar, justament, La 
Innocentada. Hi apareixien des d’un ós panda fent de Satanàs fins a un Get-
sè estranger, tres lladres de coure voltant pel bosc tenebrós i un fi de festa a 
ritme de conga.
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La Palma Jazz Band, fidel a la seva cita amb la Jazz Cava
Vic La Palma Jazz Band va omplir la Jazz Cava en una de les dues cites anu-
als que té amb el seu públic, la del dia dels Innocents (l’altra són les festes 
de Gràcia de Manlleu). La formació osonenca va interpretar un repertori de 
temes de jazz new orleans en la seva línia habitual però també amb algunes 
sorpreses com la intervenció de Fausto Gramola en el tema Hospital de Sant 
Jaume (versió lliure del clàssic Saint James infirmary de Louis Armstrong). 
Pep Poblet al saxo i Joan Ramon Puntí a la trompeta van destacar pel seu 
virtuosisme, en una actuació en què també va debutar com a cantant la filla 
d’aquest últim, Carla Puntí.
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