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Els Pastorets de l’Ametlla de Me-
rola tornen aquest Nadal a l’esce-
nari del renovat teatre. Aquest és el
tercer any que l’espectacle torna al
seu format original –després de tres
anys presentant una representació
sense escenificació- per les obres
a l’equipament cultural. En aquests
tres anys, l’equip dels Pastorets de
l’Associació Cultural Esplai han
treballat per adaptar el text de
Francesc d’Assís Picas a les noves
instal·lacions i a les prestacions que
ofereix aquest renovat equipa-
ment. 

Després d’una constant mo-
dernització de l’espectacle La Flor

de Nadal: vestuari, maquillatge, de-
corats i incorporació de diversos
efectes especials, enguany s’ha
apostat per millorar la qualitat del
so, ha comentat el seu director
Moisès Boixadera, que assegura
que «perquè el teatre està inacabat,
teníem problemes amb la sonori-
tat de la sala i enguany intentarem
solucionar aquesta mancança».
Boixadera ha concretat que «de
moment l’equipament no té sostre
acústic i tampoc hi ha instal·lades
les butaques, i això són dos ele-
ments que fan que la sonoritat
d’un teatre canviï molt». D’aques-
ta manera, els responsables de
l’espectacle han instal·lat enguany

una taula de so nova amb l’objec-
tiu que els actors utilitzin micròfons
i d’aquesta manera millorar la so-
norització de l’espectacle. «Inten-
tarem que se senti tot i s’entengui
millor el text», concreta Boixade-
ra. Aquest canvi suposa més feina
en l’apartat tècnic, «ja que s’han de
tenir controlats tots els micròfons
i programar els canvis entre els di-
versos actors, perquè no n’hi ha su-

ficients per a tots». La direcció es-
pera que «el públic noti una millora
i nosaltres, també». 

Les representacions dels Pasto-
rets de l’Ametlla mobilitzen al vol-
tant de 150 persones de la colònia
i també de municipis veïns que any
rere any es retroben per tirar en-
davant l’espectacle. Com ja és ha-

bitual, la primera funció serà des-
prés de Nadal, concretament el 29
de desembre. La resta de sessions
seran els diumenges 4, 11, 18 i 25
de gener. Totes les representa-
cions s’iniciaran a 2/4 de 5 de la tar-
da i les entrades es poden comprar
de manera anticipada trucant al
686 278 836.
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L’Ametlla de Merola millora la
qualitat del so de l’espectacle

L’Associació Cultural l’Esplai continua adaptant els seus Pastorets al
nou teatre, encara per acabar, amb la instal·lació de nous equips tècnics


Escena de l’espectacle «La Flor de Nadal» de l’Ametlla de Merola
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L’espectacle ha tornat al
format original després de
tres anys de canvis a causa de
les obres al teatre

Ens hem tralladat al Carrer del Roser,n. 9 - BERGA 

Durant el mes de desembre 10% 
de descompte en tots els articles

Enguany prop de 150 nens seran
els protagonistes d’una nova edi-
ció d’Uns Pastorets Infantils que
impulsa el Grup de Colònies a
Borredà. L’espectacle manté apro-
ximadament la mateixa xifra de
participants que l’any passat tot i
que lleugerament inferior amb la
voluntat de posar a escena una re-
presentació feta a mida, sense cap
paper protagonista per acostar als
més petits aquesta tradició nada-
lenca. 

Un dels principals canvis en
l’espectacle que s’hi han introdu-
ït d’enguany és la direcció. En
aquesta ocasió, tres joves membres
de l’Agrupació Teatral La Farsa i
també vinculats al grup de colònies
s’han posat al capdavant del mun-
tatge. Es tracta de Cesc Marginet,
Joan Pla i Marc Olònia, que són els
responsables d’assajar les diverses
escenes. Segons ha explicat Mar-

ginet, la particularitat d’aquests
Pastorets «és que poden adaptar-
se al nombre de participants, i es
poden fer tant si tenim 80 nens
com si en tenim 150». A banda, ha
recordat que «no hi ha papers
protagonistes i està tot molt equi-
librat perquè tots els nens s’hi
sentin representats». L’espectacle
és obert a nens de 5 a 12 anys «amb
més o menys participació segons
la franja d’edat». 

Enguany les dues funcions se-
ran el diumenge 28 i el dilluns 29
de desembre al Teatre Municipal
de Berga a partir de les 6 de la tar-
da. A més a més, dins del progra-
ma d’activitats nadalenques tam-
bé s’hi preveu la representació
dels Pastorets d’en Belluguet i en Bi-
eló, més coneguts com els del Pa-
tronat, també protagonitzats per
nens, que s’escenificaran els pro-
pers 10 i 11 de gener a partir de 2/4
de 6  de la tarda al Teatre Patronat. 
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150 nens protagonitzen
les dues funcions dels
Pastorets infantils

Instant d’uns Pastorets infantils de Colònies a Borredà 
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