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Pastorets de tots colors

Immigrants i osonencs de soca-rel estrenen avui a Vic una peculiar versió dels Pastorets

Jordi Sunyer, VIC

Aquests dies, de representacions dels Pastorets se'n fan arreu dels Països Catalans. Amb un
repartiment marcat per la pluralitat d'accents i colors, però, només se'n fan uns: els de les parelles
lingüístiques que s'estrenaran aquesta tarda al Centre Cultural de la Fundació La Caixa de Vic. En
Traguet i en Massapà, dos dels pastorets protagonistes, són en Warjo van Galen i en Roger Rapp,
Llucifer és Abdelkader Aakil i l'àngel Gabriel és el senegalès Babacar Sine. A l'escenari, hi conviuen el
català de la Plana de Vic d'alguns actors amb el català d'accent holandès, marroquí o senegalès dels
altres. Tot plegat, un espectacle digne de l'extint Fòrum de les Cultures.

Aquests peculiars Pastorets estan promoguts pel Centre de Normalització Lingüística d'Osona "i són
una activitat que complementa el projecte de les parelles lingüístiques", remarca la directora del centre,
Dolors Solà. Els nouvinguts que aprenen català, a part de poder fer classes al centre i participar en el
projecte de les parelles lingüístiques (un immigrant i un autòcton es troben un mínim d'una hora
setmanal per parlar sempre en català) "també poden fer teatre, treballar en grup i practicar la llengua
fora de l'aula", explica Dolors Solà.

Per fer els Pastorets el grup de teatre del Centre de Normalizació compta amb prop de mig centenar
d'actors i col·laboradors, la meitat dels quals són nouvinguts sense cap mena d'experiència prèvia al
món del teatre. La versió que es podrà veure aquesta tarda a Vic, a més, ha estat adaptada i reduïda
per Roser Bermudo i consta de tres actes en què s'ha procurat esborrar algun dels passatges amb un
component més religiós. Així, no hi ha escena del Naixement però es parla igualment de Jesús,
apareixen àngels (negres) i fins i tot surten personificats els set pecats capitals.

A part del grup de teatre, abans dels Pastorets també tindrà lloc l'estrena de la coral del Centre de
Normalizació Lingüística, formada per veus de tots colors que interpretaran El noi de la mare i El cant
del ocells. "I un cop acabin els Pastorets, què farem després?", es pregunten il·lusionats molts dels
immigrants que hi prenen part. "És evident que això tindrà continuïtat; segur", afirma Solà.

Els actors dels Pastorets a l´acabar l´assaig general
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