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ELS PASTORETS A MANLLEU

Actor dels Pastorets de La Salle (1928).

Les primeres representacions dels pastorets que es coneixen a Catalunya es
feien a les esglésies al final de la missa del gall. No tenim notícia que a Manlleu s’hagués donat aquesta representació. Però sí que es varen representar
des de la creació de la Joventut Catòlica l’any 1897 en la petita sala teatral
que tenien al carrer d’Enric Delaris i que era tan baixa que quan el dimoni
saltava li sortia una nova banya al mig del cap, producte del cop que havia
rebut del sostre. L’afició a representar aquesta comèdia de la lluita entre el bé

i el mal en motiu de l’adveniment de Jesús i, també d’altres obres religioses,
va fer que els socis de l’entitat impulsessin un lloc més digne per representar-les, creant l’edifici del Centre Catòlic.
Aquest edifici es va estrenar el 1897 amb la representació de “Els pastorets de Betlem” de Joaquim Albanell. A partir d’aleshores i fins la guerra
civil no es varen deixar mai de representar al Centre, uns o altres pastorets.
Tot i que avui en dia es consideren els pastorets com un espectacle infantil,
abans de la guerra era una representació més aviat seria, protagonitzada pels
millors actors manlleuencs i dignificada amb un ampli registre de cançons i
de tonades populars.
Abans de l’existència dels elements alienadors dels nostres dies: televisió,
internet i mòbil, els vilatans de Manlleu feien mans i mànigues per pertànyer
a l’elenc d’algun dels teatres que hi havia a la Vila: can Garcia, Centre, Coro,
Edison i La Salle (Patronat). Mai faltaven espectadors a les seves representacions i actors i públic gaudia d’allò més. El Centre, de totes maneres, era el
lloc principal de la representació dels “Pastorets”.
Les obres més representades sobre aquest tema varen ser “La rosa de
Jericó” especialment en temps d’abans de la guerra civil, tot i que es varen
representar un parell de vegades després de la guerra; “L’estel de Natzaret”
del que mossèn Aulet va fer una música preciosa i que va ser enregistrada per
la Coral Regina en un CD immillorable. En el cas de “L’estel de Natzaret” els
actors havien de ser molt bons cantaires i alguna vegada mossèn Aulet havia
aturat la representació perquè algun dels actors agafés el to. Cal recordar que
fins després de la guerra l’obra era feta exclusivament per a homes. A Manlleu es va incloure el quadre de “L’Anunciació a la Verge Maria” cantada
per dues noies de Roda,
l’any 1934. Després de
la guerra es varen afegir
més quadres per a noies.
Però l’obra teatral que
porta més records als que
tenen uns quants anys i
fins i tot als més joves, és
“L’adveniment de l’Infant
Jesús” de Josep M. Folch
i Torres. Es diu que l’auRepresentació dels Pastorets als anys 50.

tor la va escriure en una sola nit per dedicar-la als infants, en contraposició
dels altres pastorets més seriosos, seguin l’exemple d’en Pitarra amb els seus
“Garrofa i Pellanga” del 1891.
En els pastorets d’en Folch i Torres,
el personatge més envejat de l’obra pels
propis actors era el paper de Satanàs.
Aquell quadre musical de mossèn Aulet tret de “L’estel de Natzaret” amb el
cant coral de “A Satanàs invicte...” que
s’afegia al d’en Folch, feia les delícies
de petits i de grans. Entre els que han
representat aquest paper hi ha el llegendari Miquel Donada que transformava
el dimoni en un ser galant i cínic. El va
substituir Manel Caballeria, del 1946 al
Satanàs en una escena típica dels
1949, que tenia por que el públic l’apePastorets (1955).
dregués al comparar-lo amb en Donada.
Després li va tocar el torn a Joan Domènech, del 1950 al 1962, que tenia una
gran veu de tenor i era molt apreciat per l’autor de la música. Altres han estat
en Pere Riera, el gran “Petrus” amb els seus salts i evolucions per l’escenari;
en Joan Solà, un dimoni mefistofèlic i que uns anys representava Satanàs i altres Llucifer; en Xavier Boada que va ser el Satanàs de la commemoració de
“L’estel de Natzaret” l’any 1981 i de les representacions dels d’en Folch en
els cinc anys següents i en Quim Salinas, fill, de gran tradició teatral familiar.
No podem oblidar Antoni Anglada en el paper de Lluquet que va brodar
durant tants anys i que mai ha deixat de representar algun paper o altre en els
pastorets especialment el de Getsè, els últims anys. Tampoc el gran còmic
Joan Llagostera en el paper de Rovelló que dubto que hagi estat mai superat
en aquest paper. Sense oblidar el tartamut Jeremies encarnat amb una gràcia
sense topall per J. Salinas, pare.
Cal recordar, també, les representacions dels pastorets al Barri de Gràcia
des de 1976 fins el 1984 dirigides per Ramon Puntí i que eren una barreja
entre “La rosa de Jericó” i altres pastorets. Aquestes representacions servien,
en gran part, per fer interaccionar el veïnat d’aquell Barri, marginal fins aleshores, fins a convertir-lo en un dels barris més preuats de Manlleu.
Bernat Prat

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 20, a les 9. Dimarts 21, a
les 9. Dimecres 22, a les 9. Dijous
23, a les 9. Divendres 24, a les 19,
missa del Pollet. A les 22, Missa
del Gall. Dissabte 25, Nadal, a
les 12: família Soler Pou; famílies Vilar Grabulosa i Arqués Vilar.
Diumenge 26, a les 12: esposos
Hipòlit Altafaja i Coloma Calveras; esposos Caballeria Roma i
fills; Josep Comas i Ramona Roviró; esposos Jaume Collell i Josefa
Serra.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 25, Nadal, a les 11: difunts família Boix Crispí i Lurdes
Sanchis Rubio. Diumenge 26, a les
11: esposos Vicenç i Montserrat.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 20, a les 19. Dimarts 21, a
les 18. Dimecres 22, a les 19. Dijous 23, a les 19. Divendres 24 a
les 18, missa del Gall. Dissabte 25
Nadal, a les 10. Diumenge 26, a
les 10.

EXÈQUIES
Palmira Navarro Fernéndez (87
anys) C/ Tavertet, 14.
Eugenia Pérez Viveros (87 anys)
Residència Aura.
CELEBRACIONS PENITENCIALS
Dimarts dia 21, a les 19, a Gràcia.
Dimecres dia 22, a les 20, a Santa
Maria.
Confessions: Abans i després de
les misses de cada dia.
A Santa Maria el divendres 24 d’11
a 12.
MISSES DE NADAL
Dia 24: Misses del Gall, a
les 18. a Sant Pau. A les 19,
a Santa Maria, missa del Pollet, en aquesta missa hi són
convidats tots els nens i nenes de la catequesi amb les
seves famílies. A les 22, a
Santa Maria.
Dia 25, Nadal: a les 10 a
Sant Pau, a les 11 a Gràcia i
a les 12 a Santa Maria.
Diumenge dia 26, festa de
la Sagrada Família, misses
com tots els diumenges.
CÀRITAS
Les col.lectes de totes les nostres
parròquies a les misses del Gall i
del mateix dia de Nadal seran per
Càritas interparroquial de Manlleu.

