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Els Pastorets faran més de
240 representacions en-
tre el 12 de desembre i el
30 de gener a tot Catalu-
nya, en la temporada en
què arrenquen els actes de
commemoració del cente-
nari de la versió de Josep
Maria Folch i Torres. La
previsió, segons la Coordi-
nadora de Pastorets, per
aquesta temporada és que
més de 60.000 especta-
dors vegin els Pastorets en
les seves diferents ver-
sions arreu del territori.

“Cada any estem su-
mant més representa-
cions i més espectadors.
Estem parlant d’un èxit de
la cultura popular”, desta-
ca el president de la Coor-
dinadora de Pastorets de
Catalunya, Lleonard del
Rio. Segons dades de la co-
ordinadora, els Pastorets
de Catalunya impliquen
més de 6.600 persones a
Catalunya. “És un espec-
tacle complet: té teatre, té
musica, té ball... tots els in-
gredients perquè sigui un
èxit”, afegeix Del Rio.

En total, la Coordinado-
ra de Pastorets de Catalu-
nya agrupa 58 grups d’ar-
reu de Catalunya. Més de
6.600 persones, entre ac-
tors, actrius, músics, can-
taires, tècnics... faran pos-
sibles les representacions
que es faran des del dia 12
de desembre fins al dia 24
de gener. La primera re-
presentació de la tempo-
rada serà a càrrec del Pas-
torets d’Argentona i les
darreres es faran el dia 30
de gener al Vendrell, tan-
cant el calendari nada-
lenc. El cap de setmana
amb més auge de repre-
sentacions serà el 25, 26 i
27 de desembre, amb una
norantena d’actuacions.

Els Pastorets es repre-
senten des de del segle
XVII. El fenomen ha exce-
dit l’àmbit religiós i s’ha
perpetuat al calendari
com una activitat nada-

lenca més. Els textos més
antics en català d’aquest
tipus de teatre daten del
segle XV, però serà a cavall
dels segles XIX i XX quan
apareixeran els primers
textos dels Pastorets. Des
d’aleshores han sigut
nombrosos els autors que
n’han escrit la seva pròpia
versió. La majoria de les
representacions són a
càrrec de grups de teatre
amateur i es fan en cen-
tres parroquials, centres
socials o teatres.

Les comarques de Bar-
celona i també Barcelona
ciutat acullen el major
nombre de representa-
cions que es fan a Catalu-

nya, i tenen entre ells
espectacles molt recone-
guts, com ara els de Balsa-
reny, l’Ametlla de Merola o
la Palma de Cervelló o

Aniversari a Calaf
Els Pastorets de Calaf ar-
riben aquesta temporada
als 90 anys, un aniversari
que celebraran amb di-
versos actes extraordina-
ris, i que es va iniciar amb
l’organització de la 1a
Jornada de Pastorets de
Catalunya el 29 de no-
vembre passat. Les re-
presentacions es faran el
dia 25, a les 19 h, i els dies
3, 10, 17, 24 i 31 de gener
a les 17.30 h. També hi

haurà tres sessions dels
Pastorets infantils.

Balsareny
Una temporada més, els
Pastorets de Balsareny
posen a punt les tradi-
cionals representacions
d’Els Pastorets o l’adveni-
ment de l’infant Jesús, de
Josep M. Folch i Torres.
Un muntatge teatral en-
tranyable, que fa les delí-
cies de petits i grans, amb
àngels, dimonis i pastors,
molts personatges en es-
cena i amb l’actuació de
les colles dansaires dels
Pastorets de Balsareny.
L’obra es representarà a
la sala Sindicat de Balsa-

reny el dia 25 de desem-
bre, a les 18:30 hores; i els
dies 27 de desembre del
2015, i 3 i 10 de gener del
2016, a les 17:30 hores.

Molins de Rei
Tot i que el 1879, any en
què va néixer la Joventut
Catòlica de Molins de Rei,
ja es feien representacions
nadalenques, hi ha dife-
rents factors que assenya-
len el 1895 com l’any que
es comença a representar
El bressol de Jesús, de Fre-
deric Soler, Pitarra. Així,
aquest any celebren 120
anys de representacions,
només interrompudes du-
rant una dècada entre els

anys 1969 i 1978. La pecu-
liaritat de representar el
text de Pitarra ja només és
compartida amb Berga i
Sant Quirze de Besora. Es
fan els dies 26 i 27, a les 18
hores, i els dies 2, 3, 9 i 10,
també a les 18 hores.

L’Ametlla de Merola
El text de La flor de Nadal,
de F.A. Picas, és conegut
també com els Pastorets
de l’Ametlla de Merola, ja
que l’autor és fill d’aques-
ta població. Aquests Pas-
torets veterans, de més
de 130 anys, es represen-
ten el 27 a les 17 hores, i
els dies 3, 10, 17 i 24 tam-
bé a les 17 hores. ■
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ANIVERSARI Es compleixen 100 anys de l’estrena dels Pastorets en la versió de Folch i Torres TRADICIÓ Se’n faran
més de 240 representacions arreu entre el 12 de desembre i el 30 de gener, i hi participaran més de 6.000 persones

Els Pastorets a Barcelona
● Súria
● Balsareny
● Cardona
● Manresa
● Navarcles
● Sant Vicenç
de Castellet
● Santpedor

● Calaf
● Igualada

● Sant Pere de Ribes
● Vilanova i la Geltrú
● Sitges

● Badalona
● L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona:

● Lluïsos d’Horta
● Sant Vicenç de Sarrià
● Les Corts. Pere Manyanet
● Orfeó Martinenc
● Jove Calassanç
● Centre Moral Poblenou
● Sant Pere Claver Clot

● Mataró
● Argentona
● Premià de Mar
● Arenys de Munt

● Granollers
● Caldes 
de Montbui
● Canovelles

● Balenyà
● Sant Quirze
de Besora
● Manlleu
● Sant Hipòlit
de Voltregà

● Rubí
● Sabadell
● Santa 
Perpètua 
de Mogoda
● Terrassa
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Barcelonès

● Berga
● L’Ametlla de Merola

● La Palma de Cervelló
● Molins de Rei
● Olesa de Montserrat
● Sant Boi de Llobregat
● Sant Feliu de Llobregat

Les poblacions que reciten
cada any els versos de l’obra
de Folch i Torres són partícips
en aquesta edició d’un cente-
nari que els toca de prop, ja
que aquest Nadal s’inicien els
actes de commemoració de
l’estrena d’‘Els Pastorets o
l’adveniment de l’infant Je-
sús’, de Josep Maria Folch i
Torres, que es va representar
per primera vegada el 24 de
desembre del 1916. Un text en
què l’autor va proposar una
actualització de la tradició,
obrint la porta a incorporar
trets característics de la cul-
tura popular. No és una obra
rígida i el seu origen, a cavall
entre el teatre i la cultura po-
pular, permet que els grups
se sentin còmodes represen-
tant-la; el text té un bon ritme
i, si bé hi ha grups més puris-
tes que d’altres, permet
l’adaptació als temps actuals.
El mateix Folch i Torres, des-
prés de l’estrena, va treure
dos quadres del text inicial i
va incorporar-hi el passatge
de l’infern. Es calcula que ac-
tualment un 40% dels grups
de teatre que representen
els Pastorets ho fan partint
d’aquesta versió.
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Els Pastorets de
Folch i Torres
fan cent anys


