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Quina emoció,
s’obre el teló!
Per Nadal com sempre ja és tradició,
fer els pastorets!
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Jo no vull fer els pastorets, els trobo tan ridículs 
que em resulten ximplets!

Hem baixat cap a l’infern 
i ja no hem de veure més 
l’hivern!

Hem baixat cap a l’infern i 
vivim millor sense govern!
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1. Presentació

Tot fent pastorets és una proposta fresca i innovadora que pretén reinterpretar 
l’espectacle-institució nadalenc del nostre país: Els pastorets, tot enfocant-lo des 
de la mirada de la canalla alhora que convertint-lo en un 
musical divertidíssim. Els referents del nostre imaginari 
col·lectiu, com ara les lluites entre àngels i dimonis, 
pastors maldestres, l’estel de Natzaret, tots continuen 
apareixent, però amb un toc nou i entremaliat.

Les obres tradicionals nadalenques de Folch i 
Torres, Ramón Pàmies o Frederic Soler, Pitarra, 
són representades en èpoques nadalenques arreu 
del país per grups teatrals no professionals plens 
d’il·lusió i esforç. Un muntatge i esdeveniment 
que uneix famílies, entitats, infants i adults en 
un únic objectiu comú: la representació pel poble. 
Tot fent Pastorets és un homenatge a tot aquest 
procés col·lectiu, a la força d’un grup que crea 
conjuntament.

Tot fent pastorets es va estrenar al teatre de l’Avenç 
el dia 9 de gener de 2016.

Tot fent pastorets
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2. L’espectacle

Sinopsi

Tot fent Pastorets és un assaig en viu d’una colla de joves actors i actrius. Tots ells 
decideixen emprendre l’assaig i distribuir-se les tasques després que el director de 
l’obra hagi desaparegut. La companyia haurà de fer front a un conjunt de dificultats 
i reptes constants que posaran en dubte la viabilitat de la representació.

A un ritme trepidant van succeint-se les peripècies d’aquesta entranyable companyia 
teatral: perruqueres massa modernes per una obra tradicional, personatges troncals 
de l’obra que no se saben el text o infants que aturen l’assaig perquè no volen fer 
els pastorets, entre moltes altres situacions. Una història divertida acompanyada i 
lligada per cançons originals que van de la mà de la mateixa dramatúrgia.

Un gran espectacle musical que juga amb la meravellosa dualitat de veure un 
espectacle dins d’un altre espectacle.

Tot fent pastorets
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Procés creatiu

En la creació del fil argumental i del guió de l’obra els autors han volgut partir 
en tot moment de la mirada dels joves intèrprets. És un text creat exclusivament 
perquè els infants i joves se’l puguin fer seu d’una manera fàcil, fluïda, buscant la 
naturalitat i comoditat dels actors, tot sent a la vegada un text crític i fresc. Es 
tracta d’un guió que pretén fusionar el món de l’infant amb el món dels pastorets, 
on l’espectador és còmplice d’aquest món particular.

En la creació de l’espectacle s’han mantingut els noms originals de tots els actors 
i actrius. Així ells mateixos han format part de Un gran espectacle musical que juga 
amb la meravellosa dualitat de veure un espectacle dins d’un altre espectacle.

Tot fent pastorets
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Tot fent pastorets

3. Entitats

Tot fent Pastorets és una producció de L’Avenç Centre Cultural i l’Aula de Música i 
Teatre Musical de Sant Feliu de Llobregat.

L’Avenç d’Esplugues de Llobregat, presidit actualment per Lluís Tarrés, compta amb 
9 seccions culturals i esportives, que desenvolupen diferents activitats dins del 
centre per als seus associats i per a la població en general. Des de fa 7 anys, un 
dels projectes que ha desenvolupat amb més ímpetu és la d’oferir tot tipus de 
tallers, cursos, casals, programacions i creacions pròpies d’arts escèniques tant per 
a canalla com per a joves i adults. Aquest projecte, ja consolidat, impulsa el sector 
tot aportant les seves instal·lacions, coneixement, professorat i material tècnic 
perquè companyies amateurs puguin desenvolupar els seus projectes escènics.

Un dels nostres projectes, la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Esplugues de 
Llobregat, coorganitzat amb l’ajuntament d’Esplugues, arribarà aquest any a la seva 
IV edició i és l’aparador de la feina en l’àmbit escènic que es porta a terme als 
centres educatius de la ciutat.

L’Aula de Música i Teatre Musical, dirigida pels germans Borrell, la Lourdes i en Pere, 
porta 15 anys educant els seus alumnes amb una pedagogia innovadora pel que fa a 
la potenciació de la creativitat, essent visionaris en aquest sentit, ja que és només 
actualment que la UNESCO, entitat a la qual està associada L’Aula, incideix en la 
importància del factor creatiu en tot procés 
educatiu.

També ens agradaria ressaltat la col·laboració 
d’altres entitats que han fet possible aquest 
projecte: L’Endoll Teatre de L’Avenç, Pastorets 
d’Esplugues, Pastorets i CIA i la regidoria de 
cultura de l’ajuntament d’Esplugues.



9

Tot fent pastorets

4. Objectius

Un dels objectius d’aquest projecte és proporcionar una oportunitat a nois i noies 
de participar de manera totalment gratuïta en un treball conjunt de creació d’una 
comèdia musical. En el procés creatiu, els joves intèrprets reben de retruc classes 
d’interpretació i cant, i es potencien les aptituds de cadascun dels participants tot 
integrant-les en l’espectacle. El projecte se centra en la creativitat dels participants, 
que guiats pel director realitzen un espectacle on tots hi han aportat idees, el show 
té una petita part de cadascun dels intèrprets.

Tot fent Pastorets vol ser un projecte transversal: educatiu, cultural i social alhora. 
Un percentatge dels diners recaptats amb la venda d’entrades anirà destinat a una 
obra de caire social que els mateixos intèrprets triaran, previ assessorament de la 
UNESCO. D’aquesta manera, la representació de l’espectacle té un valor afegit en 
la mesura que estableix un vincle entre els seus participants i la realitat que els 
envolta, és una eina de conscienciació social.

Actualment estem treballan en l’edició d’un llibre-CD amb els textos, les partitures i 
les cançons, a més de les bases per cantar-les, amb la intenció de crear una eina per 
ser utilitzada a escoles i centres culturals d’arreu i replicar el projecte amb facilitat. 
L’únic que hauria d’aportar l’escola seria els recursos humans, els seus mestres de 
música i arts escèniques.
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Tot fent pastorets

5. Equip humà

Pere Borrell/ Pere Cabaret

El creador i director de l’espectacle 
és en Pere Cabaret, compositor i 
lletrista de les cançons originals 
de l’obra, amb  formació reglada 
en música i teatre. Director 
de l’Aula de Música i Teatre, 
compagina la seva feina com a 
pedagog il·lustrant múltiples 
llibres d’àmplia difusió (L’Auditori 
Educa, editorial La Galera, 
editorial Planeta...)

El seu treball com a educador i director escènic se centra en el sector juvenil i 
infantil, on ha portat a terme diversos projectes teatrals que li han valgut multitud 
de premis pels seus muntatges. La seva tasca pedagògica es basa en el teatre 
creatiu i la música, i composa noves cançons perquè els seus intèrprets se sentin 
còmodes i puguin gaudir interpretant amb tota llibertat. Tot fent pastorets és una 
mostra clara de l’excel·lència del seu treball, en aquest cas amb un grup de vint 
nois i noies de 5 a 20 anys.
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Tot fent pastorets

Ruth Estrada

La Ruth Estrada és la dramaturga, 
que conjuntament amb el Pere 
Cabaret, ha treballat amb els 
intèrprets per donar forma a un 
guió fresc i proper. Psicòloga de 
professió, ha creat i dirigit més 
de 10 obres teatrals, la majoria 
d’elles interpretades per infants 
de 4 a 18 anys, amb títols com: El 
detectiu Amigó, TVNoel, La casa 
dels horrors, Boscos en fora i d’altres. També participa com a actriu i cantant en 
obres teatrals. Rep formació artística i musical a escoles com Aules i Nancy Tuñón. 
Actualment és professora de teatre d’infants i joves al centre Avenç.
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Tot fent pastorets

Eduard Núñez

L’Eduard Núñez cursa actualment 
estudis al Taller de Músics. Va 
iniciar-se en el món de la música 
als 4 anys, i després d’acabar el 
batxillerat i fer la selectivitat va 
començar la seva formació musical 
professional. Dóna classes de 
solfeig i diversos instruments a 
grups i particulars, ha musicat 
obres d’escriptors i poetes (Tan 
sols la paraula nua de Montserrat Abelló [2013] per la celebració del Dia Mundial de 
la Poesia) A més, ha composat i interpretat bandes sonores originals per a diferents 
produccions, essent la més recent la del curtmetratge Sentir. Treballar tocant en 
directe li apassiona i és per això que des de finals de l’estiu de 2015 s’ha embarcat 
en el projecte Tot fent pastorets.
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Tot fent pastorets

Els intèrprets  

Les edats dels actors oscil·len entre els 5 anys i els 20 anys.

Repartiment:

Secretària: Júlia del pino

Presentadora de TV: Clàudia Fernàndez

Pastor còmic / Il·luminador: Ramsés González

Pastor còmic / Il·luminador: Nil Roca

Cap dels tècnics: Mireia Céspedes

Nenes acudit: Aïna Caballero i Laia Montañana

Noi problemes: Adrià Grau

Arcàngel: José Gallardo

Lucifer: Paula Fresneda

Apuntadora: Laura Muñoz

Perruquera: Paula Herráez

Perruquera-estilista: Ainhoa Ferrara

Noia/No vull fer els pastorets: Mar Canals

Noia/Amic invisible: Clara López

Grup petits àngels i dimonis: Víctor Fernández, Aina Chiwala, Paula 
Alves, Júlia Hernández, Laia Montañana, Aïna Caballero

Veu en off director: Lluís Tarrés.
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Tot fent pastorets

6. Fitxa tècnica

5 x 6 metres de caixa escènica

Camerinos amb accés directe a l’escenari i entrada exterior.

Durada del muntatge 3 hores.

Duració: 80 minuts.

Idioma: cançons i text en català.

Música en directe: piano o teclat; bateria.

Escenografía

Aportació de la companyia:

·Cortina brillant

·5 plafons giratoris de 122 cm x 244 cm. Amplada total 6 metres.

·6 mòduls tarima de 122 x 80 x 20 cm.

Necessitats:

·Cortina negra.

·Escales centrals/laterals a platea.

Material tècnic de so

·Taula de 24 canals.

·4 micròfons sense fils de mà o solapa.

·4 micros d’ambient.

·3 micròfons shure 57.
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Tot fent pastorets

Material tècnic de llums

· 9 focus par de 500w

· 4 PC de 1000w

· 2 barres de leds de colors

· Filtres vermells i blaus

· Taula de 24 canals

· Dimmers
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Tot fent pastorets

7. Premsa

Ressenya:

Marta Pérez i Sierra. Els Pastorets, un repte delirant. 12 de gener de 2016 [blog]. 
Disponible a: http://www.martaperezsierra.com/els-pastorets-un-repte-delirant/

Vídeos:

Vídeo de l’espectacle: https://www.youtube.com/watch?v=5g6xW3gq-Ao

Tràiler de l’obra: https://vimeo.com/153037443

Cançó: Problemes: https://vimeo.com/153103021 

Assajos i concert Tot sona: https://vimeo.com/148768224

Concert dia de la Pau: https://vimeo.com/153687533

Contacte:

Mail: totfentpastorets@gmail.com 

Telèfon: Lluís Tarrés 666560400

Facebook: Tot fent pastorets

Webs:

Aula de Música i  Teatre: http://www.aulademusicaiteatre.com/

Teatre Avenç: http://www.avenccentrecultural.cat/



19

Mon avi ja m’ho va ben dir 
si ve un problema has de resistir i no defallir.
I ara anem a resoldrel’s no tinc ganes d’haver de ser jo el problema!


