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EL CALAIX És Nadal42 NOU9EL

Superats el Nadal i Sant Esteve, les 
activitats festives típicament nada-
lenques no s’aturen aquests dies, ni 
de bon tros. Continuen, per exemple, 

tot el ventall de representacions dels 
Pastorets, que dissabte viuran edici-
ons especials amb motiu del Dia dels 
Innocents. Destaquen, també per dis-

sabte, les tres sessions d’una versió 
absolutament irreverent que es fa a 
Manlleu des de fa 10 anys, ‘The Pas-
torcills’, amb molta expectació.

El fenomen ‘Pastorcills’
Enguany se celebra la 10a edició d’un muntatge que a Manlleu genera autèntica expectació

TRES DIES DE PASTORETS

Dia 27

Els Hostalets de Balenyà. A les 8 
del vespre, al teatre l’Ateneu. 

Santa Eulàlia de Riuprimer. A 
les 10 del vespre, a la Casa de 
Cultura, Pastorets a Calderades.

Dia 28

Manlleu. A les 4 i a les 7 de 
la tarda i a les 10 del vespre, 
al Teatre Casal de Gràcia, The 
Pastorcills. 

A les 10 del vespre, a l’Espai 
Rusiñol, innocentada. 

Roda de Ter. A 2/4 de 6 de la 
tarda, al Teatre Eliseu, Sants 
Pastorets, del Mijac El Casalot.

Ripoll. A 2/4 de 6 de la tarda, al 
Teatre Comtal. 

Santa Eugènia de Berga. A les 
10 del vespre, al Teatre Guimerà, 
innocentada. Especial Pastorets a 
càrrec del grup escènic ASCUR-
SEB i Ara Teatre?.

Santa Eulàlia de Riuprimer. 
A les 7 de la tarda, a la Casa 
de Cultura, representació dels 
Pastorets a Calderades.

Sant Quirze de Besora. A les 9 
del vespre, a El Centre, especial 
Sants Innocents. 

Torelló. A les 9 del vespre, al 
Teatre Cirvianum. En Lluquet 
i en Rovelló s’han perdut per 
Torelló XXL.

Vic. A 2/4 de 9 del vespre, a 
la Sala Ramon Montanyà de 
L’Atlàntida, amb innocentada. 

Dia 29

Borgonyà. A les 6 de la tarda, al 
teatre. 

Els Hostalets de Balenyà. A les 6 
de la tarda, al teatre l’Ateneu. 

Sant Quirze de Besora. A 2/4 
de 6 de la tarda, a El Centre, els 
Pastorets de Serafí Pitarra.

Manlleu. A les 6 de la tarda, a 
l’Espai Rusiñol, Pastorets. 

Santa Eulàlia de Riuprimer. A 
les 10 del vespre, a la Casa de 
Cultura, Pastorets a Calderades.

Torelló. A les 6 de la tarda, al 
Teatre Cirvianum, representació 
dels Pastorets: En Lluquet i en 
Rovelló s’han perdut per Torelló.

Vic. A les 6 de la tarda, a la 
Sala Ramon Montanyà de 
L’Atlàntida.

Manlleu

Marc Riera

Una paròdia dels Pastorets 
representada l’any 1998 
sobre els futbolins del 
Cafè Foment de Manlleu 
ha anat evolucionant fins a 
convertir-se en un singular 
fenomen. Els The Pastorcills, 
que aquest any arriben a la 
10a edició, han aconseguit 
convertir-se en un boom 
que esgota, en hores, totes 
les entrades que es posen a 
la venda. Aquest dissabte 
se n’han programat tres 
representacions (a les 4 de 
la tarda, a les 7 i a les 10 del 
vespre) al Casal de Gràcia 
de Manlleu. Les més de 700 
localitats que es van posar a 
la venda es van exhaurir en 
sis hores. 

Qualsevol gestor cultural 
buscaria la mateixa fórmula 
màgica que ha sorgit de la 
espontaneïtat: “Sàtira i iro-
nia inspirada en personatges 
de Manlleu, actors que no 
en sabem i preus populars”, 
diuen Pere Areñas i Lluís 
Robles, que des de fa un 
anys, i per casualitats, van 
agafar les regnes dels The 
Pastorcills, i en fan el guió i 
direcció. Tot plegat amb un 
teatre al barri de Gràcia que 
abans de cada funció es con-
verteix en una “bombonera” 
per la particular comunió 
entre la quinzena d’actors i 
el públic.

“Que se’n riguin del que 
tens al teu costat no té preu” 
era l’eslògan que apareixia en 
un dels cartells d’aquestes 10 
edicions i que, segons Areñas 
i Robles, resumeix l’esperit 

d’aquesta paròdia nadalenca 
en clau manlleuenca. El guió 
i els personatges que s’hi 
caricaturitzen són un secret 
guardat fins que comença la 
funció. Per ara, asseguren 
els directors i guionistes, no 
s’han hagut de lamentar ni 
censures ni enfadaments, 
però “ets conscients que 
quan fas aquestes coses fre-
gues el pal” però la clau es 
veure que està fet “des de 
la més absoluta bondat”. De 
l’edició d’aquest any tampoc 
n’ha transcendit massa i la 
seva vigència durarà quan els 
actors acabin la tercera fun-
ció. “Surts del teatre. Anem 
a Xauxa, cremes la perruca i 
s’ha acabat. L’ideal seria que 
tot quedés allà dins i tots 
marxéssim havent rigut”. 

Julio Ruiz, que amb el seu 
germà Jordi va impulsar el 

naixement de The Pastorcills 
al Cafè Foment, reconeix que 
tot va néixer de la casualitat 
ja que aquell any “Nadal i 
Sant Esteve coincidien en 
cap de setmana i no hi havia 
sensació de festes”. Amb un 
grup de clients van improvi-
sar una setmana cultural que 
incloïa una sàtira dels Pasto-
rets que “va deixar moments 
memorables” i que, amb evo-
lució i canvis, han tingut con-
tinuïtat. Després d’uns any 
sense fer-se, The Pastorcills 
van fer dues edicions al pave-
lló “a mitja part d’una altra 
obra de teatre professional” 
i posteriorment ja s’han esta-
blert a Gràcia. Ruiz reconeix 
que, ara com a espectador, 
espera aquest “singular” 
espectacle manlleuenc que 
sense buscar-ho aixeca pas-
sions.

L’etern dubte

Darrera edició?
Des de fa anys plana sobre 
l’espectacle la possibilitat 
que sigui la darrera edi-
ció. No hi ha res decidit. 
“Manlleu dóna pel que 
dóna. Moltes coses s’han 
tocat i no volem abaixar el 
nivell”, expliquen Areñas i 
Robles, que són conscients 
que posar punt i final s’ha 
plantejat moltes vegades 
però “quan arriba novem-
bre i tothom te’n parla li 
tornes a agafar ganes”. Els 
dos directors destaquen 
la màgia de tot l’equip 
de retrobar-se tots junts 
un cop a l’any: “Som gent 
molt diferent que ens tro-
bem un cop a l’any i som 
els The Pastorcills”.
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Lluís Robles, Jordi Ruiz i Pere Areñas, passat i present dels ‘Pastorcills’, dilluns passat a la platea del Casal de Gràcia

Versió reivindicativa a Moià
Uns peculiars Pastorets dirigits pel cantant Quim Vila van tenir molt bona acollida

Moià

Joan Capdevila

Després d’una colla d’anys 
sense Pastorets, enguany 
Moià va poder fruir el mateix 
dia de Nadal d’una represen-
tació nova, inèdita i original. 
Es tracta d’uns Pastorets ins-
pirats en els de Josep Maria 
Folch i Torres però adaptant 
els continguts i els noms dels 
personatges fent una sàtira a 
la realitat política actual.

El seu autor era el polifa-
cètic cantant Quim Vila, que 
va aconseguir no solament 
encaixar els personatges amb 
la realitat viva de la societat 
d’avui sinó que també fer 
rodolins i rimar els diàlegs 
esbojarrats que tots fan 
referència a la mala entesa 
del govern català amb el de 
Madrid. Quim Vila va fer 
lliscar tota l’obra de Folch i 
Torres amb els personatges 
actuals de la política com 

Navarro, Oms o el ministre 
Wert, fent una barreja molt 
aconseguida amb els far-
macèutics, les preferents, 
les votacions, la tercera via 
i sobretot la independència 
que, una i altra vegada, pla-
nava damunt les diferents 
escenes dels Pastorets. Així, 
van sortit a escena un àngel 
sant Miquel representat 
per la U europea, el pacte 
fiscal, les vies catalanes, el 
frau fiscal, els banquers, les 

televisions anticatalanes, els 
okupes, els desnonaments i 
en Bárcenas. Una i altra vega-
da el públic, que va omplir 
la sala de l’Esplai en les dues 
sessions seguides, van inter-
rompre els actors locals amb 
grans rialles i mostres de 
complicitat amb tot el que 
es deia. Molt bona l’actuació 
dels artistes locals, destacant 
el paper de l’alcalde i dipu-
tat, Dionís Guiteras, en el 
seu paper de Satasnar.


