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‘Els Pastorets’ de Sant Celoni han estrenat nous efectes especials i decorats, entre altres aspectes novedosos

Els joves agafen el 
protagonisme en els 
Pastorets de Sant Celoni
Sant Celoni

laia Coll

Uns Pastorets més moder-
nitzats amb alguns canvis de 
repartiment, nous efectes 
especials, una durada més 
curta, noves cançons i deco-
rats han estat la nova aposta 
del grup de teatre amateur 
Rebrot de Sant Celoni per a 
la tradicional obra de Nadal 
dels Pastorets. Això sí, tot i 
que el grup ha volgut fer una 
nova posada en escena més 
atractiva i sorprenent, i esca-
par d’alguna de les mono-
tonies de cada any, la versió 
oferta pel grup no ha perdut 
l’essència de l’obra de Josep 
Maria Folch i Torres, que 
també, com és tradicional a 
les representacions de la vila, 
incorpora fragments de L’es-
tel de Natzaret.

Més de 120 persones, des 
de nens de 6 anys fins als 
més veterans, van actuar en 
aquesta obra nadalenca, en 
la qual els més grans han dei-
xat el protagonisme als més 
joves, i reafirmen així una de 
les filosofies del grup en el 
sentit que els Pastorets són 
“una escola de teatre” i un 
dels millors escenaris per ini-
ciar-se en el món de la inter-
pretació. Una de les altres 
novetats per a aquesta edició 
ha estat la incorporació d’un 
narrador que explicava, en 
alguns canvis d’escena, l’obra 
en forma de conte a un grup 
de nens, fet que permetia 
seguir l’obra d’una manera 
més entenedora. 

Enguany, també s’han dei-
xat enrere els típics decorats 
de paper i s’ha ornamentat 
l’escenari amb projeccions 

de fotografies, acompanyat 
de nous i impactants efectes 
especials, alguns balls nous i 
cançons cantades en viu que 
van donar un caire diferent i 

modernitzat a l’obra.
Els Pastorets de Sant Celoni 

van retornar l’any 2005, 
quan, després de 10 anys 
d’absència, Rebrot va repren-

dre les representacions. El 
grup oferirà una nova sessió 
aquest diumenge dia 1 de 
gener a les 6 de la tarda al 
teatre Ateneu.

Una seixantena d’actors, músics i tècnics participen a ‘Els Pastorets’ de Marata

Marata viu uns Pastorets 
amb molt caliu
Marata

Clara Martínez

Per 23è any consecutiu, els 
veïns de Marata van repre-
sentar dilluns la primera 
funció d’Els Pastorets, coin-
cidint amb Sant Esteve. Amb 
un Centre Cultural ben ple, 
l’àvia (Rosa Clavell), va expli-
car un cop més la història 
dels Pastorets als dos prota-
gonistes de la representació: 
en Lluquet (Carles Julià) i 
en Rovelló (Joan Massuet).  
Aquests tres personatges són 
els únics que no han canviat 
mai de persona al llarg de tots 
aquests anys. 

Al llarg de més de dues 
hores, el públic va poder 

viure escenes on l’escenari 
passava de ser el cel a ser 
l’infern; amb els carrers de 
Betlem, on Josep i Maria bus-
caven posada; el bosc on els 
pastors reben l’anunciació 
de l’àngel; la casa de Maria i, 
finalment, l’estable, on una 
quinzena de pastors anaven 
a adorar el nen Jesús (Aniol 
Masip). Una de les escenes 
més agraïdes pel públic és 
quan quatre parelles de 
nens i nenes ballen l’Espol-
sada, dansa tradicional de la 
festa major. Altres escenes 
típiques són la de Jeremies 
sortint amb una burra a l’es-
cenari, la mateixa de sempre, 
i quan els pastors canten la 
cançó que parla de Marata, 

Sant Feliu de Codines

B.G.

Ja fa 30 anys que pels volts 
de Nadal, el grup de teatre de 
Sant Feliu de Codines Dei-
xalles’81, ofereix la seva ver-
sió d’Els Pastorets de Josep 
Maria Folch i Torres. La sala 
del teatre del Casal Cultural 
Codinenc es va omplir les 
tardes del Nadal i Sant Este-
ve per la representació de 
l’obra, que es caracteritza per 
una combinació de tradició 
i humor actual. Aquest any, 
les retallades en els serveis 

públics i la victòria del Partit 
Popular (potser a partir d’ara 
haurem de parlar del “Llo-
queto” i el “Rovellón”) van 
ser alguns dels temes que 
es van aparèixer en el somni 
màgic dels dos pastors que 
assisteixen al naixement del 
nen Jesús.

El conjunt d’actuacions 
nadalenques dels Deixa-
lles’81 es completa amb les 
dues representacions dels 
Pastorets infantils, prota-
gonitzats pels més joves del 
grup el passat 18 de desem-
bre i el dia de Cap d’Any. 

Els Pastorets de Deixalles’81 
de Sant Feliu de Codines 
celebren 30 anys
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La tradició i l’humor actual es combinen en les representacions de Caldes

dels actes que s’hi fan, de 
la gent que hi habita i de la 
seva localització dins del 
municipi de les Franqueses. 

A Els Pastorets de Marata hi 
participen més d’una seixan-
tena de persones entre actors, 
músics i tècnics. La música 

en directe ajuda a crear molt 
caliu. Les properes represen-
tacions seran el 7 i 8 de gener 
a les 7 de la tarda. 


