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TEMA DEL DIA

MANTENIR LES TRADICIONS Dins del programa d’actes nadalencs del Berguedà, els Pastorets hi tenen un paper destacat i, des de ja fa
uns mesos, les entitats que els representen han engegat la maquinària. L’Agrupació Teatral La Farsa proposa novetats en l’elenc d’actors, mentre
que a l’Ametlla de Merola han apostat per millorar en aspectes tècnics i reforçar la qualitat del so per adaptar-se al nou teatre, encara per acabar
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L’Agrupació Teatral La Farsa de
Berga escalfa motors per a una
nova temporada de Pastorets. En-
guany, la principal novetat del
tradicional espectacle passa pels
canvis en el repartiment. Després
que Jordi Torrabadella deixés el
Nadal passat el personatge de
Garrofa, la direcció artística ha fet
canvis  d’actors en alguns dels pa-
pers principals i ha apostat per l’en-
trada de joves que agafen respon-
sabilitat dins del muntatge. 

D’aquesta manera ho ha expli-
cat Angelina Vilella, que, junta-
ment amb Ferran Pujols i Mont-
serrat Minoves, s’encarrega de la
direcció dels Pastorets de Serafí Pi-
tarra que es podran veure en cinc
representacions aquest Nadal al
Teatre Municipal de Berga. Vilella
ha comentat que, «quan un actor
plega, no només hi ha un canvi,
sempre s’han de moure més fit-
xes». És per això que els especta-
dors veuran cares noves en al-
guns dels personatges destacats
dels Pastorets de La Farsa. El can-
vi més significatiu és el de Sant Mi-
quel, que serà interpretat per una
dona. «Un fet que fa més de cin-
quanta anys que no passava», re-
corda Vilella. «Jo de petita ho ha-
via vist i ara ho tornarem a veure»,
afegeix, amb l’actriu Sònia Ferrer.
Una altra de les renovacions és en
el paper de Satan, ara amb Josep
Maria Suades, que deixa de fer de
Sant Miquel. Per altra banda, el
buit del Garrofa que deixa Jordi

Torrabadella l’ocuparà Cesc Mar-
ginet, fins ara Satan. 

Per a Vilella tots aquests canvis
són senyal de «bona salut i de
continuïtat». A més, comenta que
«s’han donat papers de més res-
ponsabilitat a joves membres de La
Farsa que fins ara només feien
els balls de pastors». Segons Vile-
lla, és un fet «molt positiu perquè

vol dir que hi ha renovació i que te-
nim joves que mantenen la tradi-
ció i els hem de donar oportuni-
tats». En aquest sentit, enguany
s’incorporen al repartiment al-
guns joves actors en els papers de
Jessè, Raquel, Sant Josep i Maria.
A l’elenc d’actors s’hi afegeix tam-
bé un nou Aram, i és que en-
guany un dels veterans de l’agru-

pació teatral, Josep Sensada, ac-
tuarà per última vegada. 

Enguany, també s’han introdu-
ït algunes novetats en diverses es-
cenes. Vilella ha avançat que «són
petits canvis que ens sembla que
poden millorar l’obra», però en
cap cas es tracta de grans modifi-
cacions, ja que recorda que «els
darrers anys el text ja l’hem adap-

tat i l’obra s’ha modernitzat tant
com era possible, i també n’hem
escurçat la durada tant com s’ha
pogut». Per exemple, una de les no-
vetats es podran veure en l’escena
de Sant Gabriel. Per altra banda, as-
segura que es mantindran algunes
de les novetats de la temporada
passada com les projeccions de
l’infern abans d’iniciar l’espectacle. 
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Canvis en els papers principals marquen la
nova temporada dels Pastorets de La Farsa

Un Sant Miquel interpretat per una dona i la incorporació de joves actors són les novetats més destacades del muntatge

Instant d’un assaig dels Pastorets de La Farsa al Centre Cívic de Berga

ANNA E. PUIG

Una altra de les novetats d’en-
guany, si més no durant els mesos
previs a les representacions, ha es-
tat el canvi d’emplaçament dels as-
sajos. Si bé habitualment La Far-
sa assajava els Pastorets al mateix
teatre on s’escenifica l’espectacle,
enguany, durant els dos darrers
mesos, han utilitzat una de les
sales del renovat hotel d’entitats -
al Centre Cívic, per l’alta activitat

que hi ha hagut al teatre durant les
darreres setmanes. «Que el teatre
tingui vida és molt positiu, però
nosaltres, com que hem de fer
molts assajos, hem buscat un nou
emplaçament», explica la direc-
tora, Angelina Viella. 

Després de sessions intensives
en aquest nou emplaçament –on
puntualment l’any passat ja s’hi ha-
via fet algun assaig– demà trepit-
jaran l’escenari del Teatre Muni-
cipal «perquè ara ens cal treballar
fort per posar a lloc tot el que
hem assajat fins ara en un escenari
que no serà el definitiu», apunta
Vilella. A més, ha explicat que «el
teatre és molt més gran i els actors
han de projectar la veu molt més,

i això s’ha de practicar». És per això
que fins al dia de Nadal, la ma-
quinària dels Pastorets no s’atura
i els assajos continuen per posar a
punt un espectacle que mou prop
de 150 persones entre actors, tèc-
nics i personal de vestuari i ma-
quillatge. 

Vilella assegura que darrere de
les representacions «hi ha una
feina molt dura i exigent, i moltes
hores d’assajos que molta gent de
Berga no valora i en canvi fem qui-
lòmetres de cotxe per anar a veu-
re altres Pastorets». Enguany, La
Farsa oferirà funció el 25 i 26 de de-
sembre i l’1, el 4 i l’11 de gener. Les
entrades ja es poden comprar a
www.elspastoretsdeberga.cat.
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Els assajos es traslladen al teatre
després de dos mesos al Centre Cívic

L’agrupació ha realitzat
les sessions a la sala gran de
l’hotel d’entitats per l’alta
activitat al Teatre Municipal



El Centre Cívic ha acollit les sessions d’assajos des de final d’octubre
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Avui al migdia finalitza el ter-
mini per presentar els tre-

balls de la quaranta-dosena edició
del Concurs de Garrofes que orga-
nitza l’Agrupació Teatral La Farsa.
L’organització espera que la parti-
cipació sigui similar a la de l’any
passat, tot i que fins avui no se sa-
brà el total de jocs presentats. El
veredicte del jurat es donarà a co-
nèixer el proper dissabte, 20 de
desembre, en un acte obert al pú-
blic a partir de les 7 de la tarda a la
sala polivalent del Casino. Com
l’any passat, l’objectiu és fer més
participatiu aquest acte, que tradi-
cionalment se celebrava amb un
sopar. L’acte consistirà en la lectu-
ra dels treballs seleccionats pel ju-
rat i el lliurament dels premis. Un
cop escoltats els jocs, també s’obri-
rà la votació del públic per al premi
popular. A més, hi haurà una lectu-
ra dramatitzada dels Pastorets. 
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Acaba el termini del
Concurs de Garrofes


