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Pastorets de Calaf - 90è. aniversari
1ª JORNADA DE PASTORETS

Casal de Calaf, 29 de novembre de 2015
L'any 1925 s'iniciaren a Calaf les representacions dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres que encara avui 
representem i que hem anat reeditant de manera continuada.  Aquest Nadal, celebrarem el 90è aniversari i volem que 
aquesta sigui una temporada de Pastorets diferent, més lluïda i més participativa. 

Amb motiu d'aquest aniversari hem previst un seguit d'actuacions en l'àmbit artístic, participatiu i divulgatiu que facin 
d'aquesta efemèride una fita destacada en la llarga trajectòria d'aquests nostres Pastorets. 

Com a acte inaugural dels actes de celebració hem organitzat la 1ª JORNADA DE PASTORETS A CALAF, prevista per al 
diumenge 29 de NOVEMBRE, per a la qual ens agradaria comptar amb la vostra presència.  La Jornada estarà dividida 
en dues parts. Hi haurà una matinal de ponències adreçada al públic en general, però molt especialment a tots els grups 
que representen Pastorets en les seves múltiples versions i formats. 

A la tarda, es farà una representació reduïda de la versió habitual, però amb personatges històrics ja retirats, que pretén 
satisfer la curiositat dels joves i la nostàlgia dels més grans. 

Per tot això ELS PASTORETS DE CALAF us CONVIDEN formalment a la 1ª JORNADA DE PASTORETS A CALAF, 
amb el següent programa:

9.00 a 10.00h - Servei d’esmorzar al Cafè del Casal i visita guiada a les instal·lacions, per a qui ho desitgi.

10.00h - Presentació. A càrrec del President del Casal de Calaf i de Josep Garriga, director dels Pastorets de Calaf 2015.

10.20h - “Pastorets, el secret d’un fenomen”. A càrrec de Lleonard del Rio, President de la Coordinadora de Pastorets 
de Catalunya.

10.50h - “Els Pastorets i el teatre nadalenc de tradició medieval”. A càrrec de Lenke Kovacs, Comissària del 
Centenari 2016 de Folch i Torres.

11.20h - “Vivència dels Pastorets en un entorn petit”. A càrrec de Mateu Fité, president de l’Associació Cultural 
Esplai, organitzadora d’Els Pastorets de l’Ametlla de Merola.

11.50h - Pausa i cafè.

12.10h - “La nova música de Pastorets: gènesi i assaig d’anàlisi de l’obra”. A càrrec de Mn. Valentí Miserachs, autor 
de la música dels Pastorets de Calaf 2015-2016, músic i compositor.

12.40h - “La iconografia escenogràfica dels Pastorets”. A càrrec de Joan Salvadó, d’Escenografies Germans Salvadó.

13.10h - “Els Pastorets: porta d’entrada al fet teatral”. A càrrec de Daniel Anglès, actor, director de teatre musical i de 
càstings.

13.40h - “Pastorets: fidelitat a una tradició”. A càrrec d’Antonino Mestres, actor i col·laborador dels Pastorets de Calaf.

14.10h - Cloenda. A càrrec del’Il·ltre. Sr. Juanjo Puigcorbé, Diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona i de l’Il·lm. Sr. 
Jordi Badia, Alcalde de Calaf.

18.00h - UNA MIRADA ENRERE. Sessió de Pastorets a càrrec d’antics actors. Ocasió única de reunir sobre l’escenari 
personatges històrics del teatre calafí, sota la direcció de Neus Quer. Entrada lliure i gratuïta.

19.30h - Presentació de les Jornades Gastronòmiques Pastorets 2015. Iniciativa inclosa dins els actes de celebració del 
90è aniversari.

En acabar, els assistents podran degustar
lliurement, les

“Patates del Dimoni”
un dels plats de les Jornades Gastronòmiques

dels Pastorets de Calaf
creat especialment per a aquesta ocasió.

Fotografia dels Pastorets de Calaf.
Dècada dels 50.

www.pastoretsdecalaf.cat
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