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Nous temps per als Pastorets
 Els responsables de l’obra nadalenca de l’Ametlla afirmen que la representació ha de tenir
més dosis d’espectacle  L’orquestra, dirigida per Sergi Cuenca, delecta les orelles del públic
SALVADOR REDÓ
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Detenen un jove
de 28 anys per
un robatori amb
força en una
masia de la Quar

EL REPORTATGE
ACN/REDACCIÓ | LA QUAR

Abel Gallardo Soto
L’AMETLLA DE MEROLA

a versió concert dels
Pastorets de l’Ametlla
de Merola va tornar a
ser un èxit aquest cap
de setmana. Des de fa tres anys, la
representació clàssica d’aquesta
obra nadalenca ha donat pas a una
versió modiﬁcada en què la música és la protagonista. No es representen totes les escenes de la
versió original, sinó que se’n seleccionen perquè serveixin d’enllaç a les peces musicals. Les obres de millora del teatre han obligat en les darreres edicions a
aquests canvis i, segons les previsions, el proper any els actors tornaran a pujar sobre l’escenari rehabilitat. El nou enfocament de la
representació –que ha donat com
a resultat una obra més dinàmica–
està fent replantejar la manera
d’esceniﬁcar els Pastorets i es pretén fer una posada en escena amb
més ritme de cara l’any vinent.
El director dels Pastorets de l’Ametlla de Merola, Moisès Boixadera, considera que el nou format
«ha ajudat a entendre que els Pastorets no són inamovibles, sinó
que poden evolucionar». La versió concert dura poc més de dues
hores, mentre que la versió clàssica
en dura tres. «Se n’ha de revisar el
ritme i la durada amb l’objectiu
d’atraure més públic i que la gent
més jove s’interessi per aquesta
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Escena en què els romans adverteixen els jueus que s’han d’empadronar, dissabte passat a la nit

tradició», comenta el director.
Considera que la rehabilitació de
l’equipament ha servit perquè el
teatre estigui «molt ben equipat»
i que es puguin realitzar els canvis
que siguin necessaris i jugar amb
projeccions de vídeo. Un dels actors veterans dels Pastorets, Joan
Casadesús, creu que «s’ha d’apostar més per l’espectacle».
El nombre d’assistents el cap de
setmana va conﬁrmar que la tradició nadalenca es manté viva a
l’Ametlla i que la versió concert ha
engrescat les orelles dels espectadors. Ahir van assistir-hi 300 per-

sones i dissabte a la nit un total
de 175 persones no se’ls van voler
perdre.
La música de Sergi Cuenca
El director musical Sergi Cuenca,
de Puig-reig, ha estat l’encarregat
que les notes dels diferents instruments hagin delectat el públic
dels Pastorets en els darrers tres
anys. «L’espectacle ha anat molt
bé», comentava Cuenca dissabte
a la nit. Ell es va encarregar fa tres
anys de seleccionar els músics.
«Són amics de tota la vida i acompanyants de viatge de sempre». La

Els treballs de rehabilitació
del teatre del nucli han portat
sota el braç la idea de
modificar l’obra teatral
Unes 300 persones van
assistir ahir a la representació
i dissabte a la nit va haver-hi
un total de 175 assistents

música continuarà sent en el futur
un dels trets més potents d’aquests tradicionals Pastorests a l’Ametlla de Merola.

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 28 anys i veí de
Terrassa després de sorprendre’l
conduint una furgoneta en què
traslladava mobles presumptament robats d’una masia de la localitat de la Quar. El detingut, Antoni G. G., té diversos antecedents
per fets similars. El jutjat de guàrdia n’ha decretat la llibertat amb
càrrecs.
Els fets van passar la matinada
de divendres 13 de gener, quan un
veí va alertar els Mossos que havia
vist persones sospitoses al voltant
de casa seva. Una dotació policial
es va adreçar immediatament al
lloc i va veure una furgoneta que
s'allunyava de la zona per la carretera BV-4346. Poc després la van
aturar i van comprovar que transportava diferents mobles i objectes de dubtosa procedència. Es
van fer una sèrie de comprovacions pels voltants i es va localitzar
una casa de pagès que tenia la porta d'entrada forçada i tot l'interior
regirat.
Immediatament es va detenir
Antoni G. G.. de 28 anys i veí de
Terrassa, com a presumpte autor
d'un robatori amb força. El detingut, que té diversos antecedents
per fets similars, va passar divendres mateix a disposició judicial
davant del jutjat d'instrucció en
funcions de guàrdia, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
La investigació continua oberta i
no es descarten noves detencions.

