
Dilluns, 9 de gener de 2012

NOU9 CALAIX EL 19
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En Lluquet i en Rovelló observen atemorits els dimonis, en un moment de la representació d’aquest dissabte a la tarda

L’obra incorpora decorats virtuals amb imatges dels paisatges naturals del municipi

Els Pastorets de 
Canovelles es modernitzen

Canovelles

Gemma Duran

Tradició i innovació s’han 
donat la mà aquests dies a 
Canovelles. Les represen-
tacions d’Els Pastorets de 
Josep Maria Folch i Torres a 
Canovelles demostren que 

aquesta tradició catalana tan 
arrelada es manté al muni-
cipi alhora que s’impulsen 
noves idees per fer les repre-
sentacions més atractives i 
interessants per al públic.

Un repartiment d’unes 
cent persones, entre actors i 
organització, han participat 

aquest any en la dissetena 
temporada de la coneguda 
història d’en Lluquet i en 
Rovelló contra les forces del 
mal, al Teatre Auditori de 
Can Palots. Pel que respecta 
als actors, cal destacar el can-
vi d’alguns nois i noies en els 
papers principals de l’obra, 

com ara el nou Satanàs, 
en Lluquet o l’Àngel Sant 
Gabriel. També hi ha partici-
pat els quatre centres educa-
tius públics de Canovelles: el 
Jacint Verdaguer, el Congost, 
el Quatre Vents i el Joan 
Miró. A més, també han 
col·laborat la Coral Rosa de 

Josep Mayoral i Alba 

Barnusell, de pastors
 

EL 9 NOU

L’alcalde de Granollers Josep Mayoral 
(al centre de la imatge) i la regidora 
de Cultura, Alba Barnusell, van fer 
de pastors en la darrera representació 
dels Pastorets, diumenge. Mayoral 
i Barnusell, però, van estar acompa-

nyats d’exactors dels Pastorets que 
també van fer de pastors. Mayoral, 
Barnusell i exactors, que el mateix 
diumenge van fer un assaig intensiu, 
van sortir en l’escena del casament 
de Josep i Maria i en l’anunciació del 
naixement del nen Jesús per celebrar 
els 125 anys de Pastorets a la ciutat. 
El Teatre Auditori va tornar a penjar 
el cartell de complet en les dues dar-
reres representacions d’enguany. 
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Quatre anys de 

Pastorets a Bigues

EL 9 NOU

El Centre Cívic i Cultural de Bigues 
i Riells va acollir aquest dissabte a 
la tarda l’única representació dels 
Pastorets que s’han organitzat al 
municipi.  L’Associació Fem BiR ha 
estat l’encarregada de portar a terme 

els Pastorets d’enguany, que són una 
adaptació de la popular obra de Josep 
Maria Folch i Torres. Amb aquesta 
edició dels Pastorets, s’arriba al quart 
any consecutiu en què els Pastorets 
cobren vida, després que haguessin 
estat absents durant més de dues 
dècades a la població. 

En Lluquet i en Rovelló van ser els 
protagonistes que van comptar amb 
una bona entrada de públic.
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Bardissa i el recital final del 
Rapsode del Vallès, Josep 
Bover.

Les noves tecnologies 
aplicades a l’art escènic 
va ser una de les novetats 
d’aquest any. Els decorats 
virtuals amb fotografies dels 
paisatges més naturals de 
Canovelles van completar 
l’escenari amb els decorats 
de la Domus d’Olivet, el 
portal de Betlem i els arbres 
del bosc ja presents en les 
darreres tres temporades a 
Can Palots. Les innovacions 
dels Pastorets d’enguany 
també van arribar a petites 
modificacions en el guió 
per tal de fer-lo més actual 
i amè. A més, entre escenes, 
alguns dels actors oferien a 
l’espectador alguns balls per 
amenitzar l’espera en forma 
d’entremesos, tot esperant la 
següent escena.

PASTORETS SOLIDARIS

La representació dels Pas-
torets de Canovelles han 
aprofitat aquest any la col-
laboració amb l’associació 
Betesda, una entitat soli-
dària de Canovelles, per tal 
de recollir aliments per als 
més necessitats. La recollida 
espera consolidar-se en els 
propers anys. “Malgrat que 
els Pastorets no formen part 
del calendari de celebració 
dels 50 anys de l’entitat 
organitzadora Comissió Sant 
Antoni Abat, és una activitat 
genuïna de l’entitat” segons 
Toni Calderón, el president 
de l’entitat. Precisament 
la Comissió Sant Antoni 
Abat ha començat el 2012 
el seu cinquantè aniversari 
amb unes celebracions que 
començaran durant la seva 
diada del proper 21 de gener.


