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ESPECIAL NADAL
Assaig general d'ahir 

divendres a la Joventut 
de La Faràndula, on 

estrenen aquest dissabte 
(esquerra) i un recent 

assaig del Sant Vicenç
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Un Lluquet i Rovelló 
molt especials en 
l’any del Centenari
Entre aquest Nadal i el desembre de 2016 diverses activitats 
commemoren el Centenari de l’estrena ó'Els pastorets o l’adveniment de 
l’Infant Jesús, de Josep Maria Folch i Torres. Actors de La Faràndula i el 
Teatre Sant Vicenç en preparen una de grossa. Mentrestant, estrenen els 
seus muntatges emblemàtics a Sabadell amb un munt de novetats.

CARLES GASCÓN

M
olt abans que 
a Star Wars, el 
Bé i el Mal ja 
s'enfrontaven 
a Catalunya 
cada Nadal de la mà de Josep 

M. Folch i Torres a E/s pasto
rets o l'adveniment de l'Infant 
Jesús, de Josep Maria Folch 
i Torres, que va escriure el 
1916.

Ara es compleixen cent anys 
de l'estrena d'aquesta entra
nyable història d'ambientació 
bíblica amb dimonis, àngels i 
pastors, i les dues companyi

es que munten l'obra cada 
any -Joventut de la Faràndula 
i Teatre Sant Vicenç, amb uns 
dels muntatges més atractius 
i veterans de Catalunya- par
ticipen als actes de l’any del 
Centenari, que es va obrir l'oc
tubre passat amb un acte al 
Teatre Nacional de Catalunya i 
acabarà a finals de 2016 amb 
una celebració conjunta.

De moment, «només reu
nions a despatxos», diu Alba 
López, directora amb Esther 
Mas dels Pastorets del Sant 
Vicenç -s’estrenen en la di
recció i també fan d’àngels les 
dues- però la fita ja marca una

temporada que serà molt es
pecial i amb novetats.

Una gran família
Els primers d'aixecar el te
ló són els de La Faràndula, 
aquest dissabte (18 h). S’hi in
volucren unes 150 persones, 
més que mai. perquè han do
blat el repartiment de pastors 
(120), tot agafant famílies del 
Taller de Teatre Infantil. «Hi ha 
nuclis familiars sencers que hi 
surten», diu Albert González, 
que repeteix en la direcció. 
Un exemple: Ruth Garcia, ac
triu d'Engruna Teatre que ‘re
cuperen’ pel clàssic de Nadal,

D. BISBAI,'JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

Tret de sortida al Centenari, l’octubre al TNC amb Toni Albà

té el marit (Oriol Berch) fent de 
Jeremies, una nena de pastora 
i el fill petit de... Nen Jesús.

«Acabes fent una gran famí
lia», constata González. Marta 
Tricuera, que fa la Verge Maria,

ja havia fet de Nen Jesús i des 
d’aleshores ha sortit cada any. 
«Fa 29 anys que faig Pastorets! 
Això ve de família», deia l'altre 
dia en un assaig.
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Els dos «Pastorets» de Sabadell

és també el moment en què 
es troben tots, encara que ha
gin de sacrificar canelons i fes
tius per ser al teatre. «No te’n 
pots anar una setmana a es
quiar amb la família», diu Marc 
Granado, que porta sis anys
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Els farandulers 
recuperen l'escena 

de «buscant 
posada»

de Lluquet. Amb 21 anys, està 
a punt d’acabar els estudis de 
Física, però confessa que ca
da any després dels Pastorets 
amb el teatre ple «m’acabo 
plantejant deixar-ho tot i dedi
ca r-me al teatre!». I és que tot 
plegat és una gran sensació 
que no vols que s'acabi!».

Els Pastorets «marquen»
Albert González constata que 
això «marca una etapa». Ell 
es dedica professionalment al 
teatre, estudia direcció a l'Ins
titut, te la companyia Al Ga
lliner i és ajudant de direcció 
a l'òpera sabadellenca (fa poc 
La serva padrona i aviat Ote- 
llo). Amb l’obra de Folch i Tor
res «tenim un respecte teatral 
absolut, ens ho prenem com 
si fos un muntatge professio
nal», assegura, i ell es delcara 
«meticulós», amb gust pel de
tall i per aplicar tot el que està 
aprenent, «encara que sigui

per amor a l’art».
Aquest any hi ha més 

novetats, com la recuperació 
de l’escena de «Buscant 
posada» (amb un decorat 
nou), que feia 20 anys que 
no es feia. Quant als actors, 
repeteixen Pol Berch (Rovelló) 
i Miquel Roselló (Satanàs) junt 
amb Albert Grimau, i el Llucifer 
d'Albert Mimó i Arnau Solsona. 
Els Jeremies de Carles Prats i 
Oriol Berch, atenció, estrenen 
gags i girs en el paper. Montse 
Argemí, un cop més, signa les 
coreografies des de l’escola de 
dansa Bots. Les funcions, són 
fins el 10 de gener.

Gran repte al Sant Vicenç
Al teatre creualtenc els 
Pastorets d’enguany (estrena

per Sant Esteve i comiat el 24 
de gener) són «de transició» 
i també un «repte majúscul» 
per l'estrena de les directores 
i un munt d'actors molt joves 
que, un cop formats, han de 
durar uns quants anys, explica 
Alba López. «Volem donar 
l'oportunitat a gent nova», diu.

La gran novetat és el debut 
dels dos Lluquets (Marcel 
Castillejo i Oriol Masagué) 
i els dos Rovellons (Jan 
Daunis i Marc Pont), i a 
més els joveníssims Oriol i 
Jan mai havien fet un paper 
protagonista al Sant Vicenç. 
Per això hi treballen des 
d’abans de l'estiu. Les dues 
Isabelons i Sant Gabriels 
també són nous, per exemple. 
Al centenar llarg d’intèrprets,

en definitiva, «molta gent nova 
i altra que ha tornat».

Quant a canvis, n’hi ha 
molts, amb Albert Mitjans, 
Maria Zamora i Antoni Garcia 
col·laborant en la direcció.
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El pròleg del 
muntatge creualtenc 

està ambientat a 
Montserrat

Aquest últim, que va estar 
20 anys dirigint el clàssic, 
es cuida d’un nou pròleg 
que sorprendrà: enlloc de la 
tradicional masia som a les 
muntanyes de Montserrat, amb

el claustre, el telefèric i fins i 
tot algun excursionista i una 
venedora de mató. Un grup de 
nens interpreten l’Escolania de 
Montserrat. A més del Virolai, 
no faltaran els Castellers de 
Sabadell i el seu tradicional 
pilar a la segona part, «un 
moment molt bonic», diu López, 
que destaca «el protagonsime 
dels pastors» aquest any.

Una altra novetat és que 
s’han retallat fragments 
d'alguna escena i suprimit un 
dels dos entreactes, així que 
es rebaixen 30 minuts a les 
3 hores que durava, per fer- 
ho més amè. Per promocionar 
l'obra, han penjat a la xarxa 
uns vídeos que expliquen les 
peripècies de Lluquet i Rovelló 
per arribar al teatre ■
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