
l berguedà Jordi Tor-
rabadella s’ha ficat
dins la pell del Garro-
fa per darrera vegada.

L’actor ha interpretat per últim
cop aquest personatge dels Pas-
torets de Serafí Pitarra que l’Agru-
pació Teatral La Farsa de Berga es-
cenifica des de fa més d’un segle.
L’actor ha decidit tancar una eta-
pa i, tot i que no es desvincula dels
Pastorets ni de l’entitat teatral, sí
que creu que és un punt i a part
després de setze anys ininterrom-

puts interpretant un dels protago-
nistes d’aquest espectacle. 

Torrabadella va entrar al món
dels Pastorets amb l’espectacle in-
fantil i recorda que en acabar l’e-
tapa «els que estaven al capdavant
ens van donar una empenta per
formar part de l’obra original».
Després de diversos anys fent de
comparseria –pastor, dimoni o al-
gun petit paper–, Daniel Tristany,
director aleshores, va proposar-lo
com a Garrofa. El 1996 Torraba-
della apareixia a escena, amb no-

més setze anys, dins la pell d’un
dels papers més exigents del text de
Pitarra. Amb els anys, assegura
que el personatge se l’ha fet seu i
es mostra molt satisfet de l’evolu-
ció. A més, assegura que «l’expe-
riència també és important i se-
gurament em faria vergonya veu-
re els primers anys que vaig fer de
Garrofa en comparació als dar-
rers». Ara, amb trenta-dos anys, co-
menta que gaudeix molt dalt de
l’escenari fent de Garrofa, «i si no-
més fos pels dies de les funcions,

segurament no plegaria». I és que
«a banda dels cinc dies de repre-
sentació, els Pastorets comporten
molta dedicació, que et pren hores
de son i d’estar amb la família».
Concretament, la seva situació fa-
miliar –Torrabadella té dues filles
petites– i haver estat tants anys al
peu del canó durant els mesos
previs a les festes de Nadal –va
compaginar el paper  de Garrofa
amb la direcció durant dos anys–
són alguns dels motius que l’han
portat a deixar pas a nous actors. 

Si no hi ha novetats, la direcció
ja té pensat qui pot agafar aquest
relleu i portar dalt de l’escenari en
Garrofa el proper Nadal. De totes
maneres, assegura que «el paper
de Garrofa el portaré a dins del cap
durant anys» i creu que «un Nadal
sense Pastorets costarà de pas-

sar». Tot i així, avança que en cap
moment no es desvincula de La
Farsa ni del teatre, i segurament
«continuaré participant d’alguna
manera als Pastorets». 

Hores abans de l’inici de la dar-
rera funció, diu que estava nerviós
«com si fos el primer dia i pensa-
va que patiria dalt de l’escenari». Fi-
nalment, però, explica que s’ho va
passar molt bé, tot i que «amb les
emocions a flor de pell». Durant la
representació va  tenir presents tres
persones que l’han marcat molt
durant el seu pas pels Pastorets: en
Daniel Tristany, l’ànima del teatre
a Berga i qui el va proposar com a
Garrofa; en Ramon Serchs, que va
transmetre-li la passió pels Pasto-
rets; i en Joan Serra, coreògraf que
ha deixat la seva empremta als
balls de l’espectacle de La Farsa. A
més, es mostra molt agraït per les
mostres d’afecte dels seus com-
panys i per les sorpreses que van
preparar-li el dia de la funció.
Confessa que aquella nit li va cos-
tar dormir. 

E

«El personatge del Garrofa el
portaré a dins durant anys»
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El jove berguedà tanca una etapa després de setze anys encarnant
cada Nadal aquest paper dels Pastorets de La Farsa de Berga


«A banda de les funcions, els
Pastorets comporten molta
dedicació, que et pren hores de
son i d’estar amb la família»
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RAPIDESA ESCÈNICA
Els assistents a la repre-
sentació dels Pastorets de

l’Ametlla de Merola de dissabte
passat van poder comprovar de
primera mà tots els canvis de de-
corats que hi ha entre escena i es-
cena. Una funció pensada per
atraure nous espectadors i mos-
trar a tothom què passa quan el
teló està tancat. Durant la repre-
sentació es van poder veure tots
els moviments i fins i tot com al-
guns decorats baixaven amb rapi-
desa i queien sobre algun actor
que estava a punt de col·locar-se
a lloc per iniciar la seva escena.
Sort que són de paper i ningú no
va prendre mal. Sens dubte,
aquest espectacle especial haurà
servit perquè molts dels assis-
tents hagin vist la feina que hi ha
al darrere d’aquesta obra tradicio-
nal i la rapidesa amb què treballen
els tècnics. 

A LA RECERCA DELS CARAMELS
Ses Majestats els Reis d’O-
rient van deixar a Berga ca-

ramels a dojo. Els tres reis, els pat-
ges i tota la comitiva de les car-
rosses llançaven llaminadures per
a grans i petits, que estaven ex-
pectants per la seva arribada. Al-
guns nens, fins i tot, van ajudar-
se amb bosses per fer una recolli-
da més abundant, i estaven
atents a qualsevol moviment dels
patges que deixaven anar els gra-
pats de caramels. Això sí, els efec-
tius de protecció civil i els mem-
bres de la comitiva reial van estar
al cas perquè cap nen no pren-
gués mal.  

OVELLES REALS
El naixement instal·lat a la
zona de la Berruga de Ber-

ga en l’arribada dels Reis a la pla-
ça de Sant Pere  tenia la presèn-
cia, un any més, d’animals vius. A
banda de tres persones que en-
carnaven els personatges de Sant
Josep, Maria i el nen Jesús, com-
pletaven el naixement dues ove-
lles reals dins d’un petit tancat. 
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