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Els Pastorets
del Centre Parroquial
Griselda Palomeras i Ramió

El tió, els tres reis, el pessebre, els àpats familiars, els pastorets i les nadales que cantem són
alguns dels elements que alimenten i transmeten els valors i la màgia de Nadal. Ja ho diu el
refrany, «Per Nadal, cada ovella al seu corral»,
perquè Nadal són unes festes per passar i gaudir en família però és una època on el plat fort
són els espectacles i les celebracions familiars.

mb
aquest
esperit nadalenc, el Centre
Parroquial
torna a acabar l'any representant «Els pastorets de
Sarrià», aquest any dirigits
per en Jordi Pla.
Es torna a fer una versió dels coneguts, típics i
fantàstics pastorets d'en
Folch i Torres introduint-t'hi
elements i situacions
d'actualitat.
Uns pastorets pensats
per als més petits però
que no s'obliden i aconsegueixen captivar l'atenció
de l'adult. Els àngels transmetent bons pensaments,
tranquils i serens; els
dimonis, apassionats a
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arrossegar-nos cap al mal i
un seguit de pastors i pastores de tot tipus: sapastres, intel·ligents, ganduls,
golafres,... fins i tot un tartamut!, que tenen com a
objectiu anar a veure
l'infant Jesús recent nascut a l'establia.
Tots ens lliurem a una
representació on els nens i
nenes tenen por dels
dimonis quan passen pel
mig de la platea, a vegades
els volen i d'altres ja tenen
ganes que arribi l'àngel i
tothom riu amb els pastors
i pastores.
Hem de ser conscients
de la importància que té
per un poble fer pastorets
any rere any. Els pastorets
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és una tradició que cal conservar per
donar a conèixer el sentit religiós de
Nadal d'una manera lúdica i divertida. A
més, a partir dels pastorets les habilitats
artístiques i expressives dels actors
més petits poden créixer i despertar-los
ganes d'actuar, de parlar en públic i de
representar situacions. Quan un nen/a
s'ho passa bé fent pastorets, tindrà un bon record
de quan era actor que
l'impulsarà potser, més
endavant, a voler continuar
fent teatre i, ja més gran, a
formar-se en aquest camp.
La dedicació de la
comissió de pastorets
encarregant-se del seu
funcionament i organització i la de tots els actors i
actrius també amb esforç i
constància d'assajos, estudi i treball en equip, es veu
reflectida en el resultat.
Després de les tres funcions dels dies 21, 26 i 28 de desembre de 2014,
podem felicitar tot l'equip de pastorets pel seu
treball i dedicació, el públic en surt content i les
crítiques rebudes són molt positives. Uns bons
pastorets dels quals el poble de Sarrià pot estar
content i orgullós.■ Fotos Gerard Puigmal
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