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Els  Pastorets:  una  tradició 
catalana
L'obra Els  Pastorets és  una  representació  teatral 
típica  de  les  festes  de  Nadal a  molts  indrets  de 
Catalunya. L'argument  combina  els  continguts  del 
naixement de Jesús, la lluita del bé i del mal entre 
àngels i  dimonis, i  diverses històries i  diàlegs dels 
pastors que rememoren el primer Nadal.

Els orígens del gènere dels pastorets els trobem en 
els drames religiosos medievals.

L'officium pastorum (l'adoració  dels  pastors)  és  el 
punt de partida d'antigues celebracions que els fidels 
interpretaven durant la nit de Nadal en les esglésies 
al voltant de la celebració de la missa del gall.

Diferents versions dels Pastorets
Curiosament,  encara  que  a  cada  població  estan 
acostumats  a  veure  la  seva  obra  nadalenca  dels 
Pastorets,  n'hi  ha moltes versions.   Corresponen a 
diferents autors i els seus continguts i diàlegs varien 
d'un a l'altre.

➢ Los  Pastorets  de  Betlem,  o  sia,  lo  
naixement de Nostre Senyor Jesucrist

➢ El  Bressol  de  Jesús  o  en  Garrofa  i  en  
Pallanga 

➢ L'Estel de Natzaret (drama líric en un pròleg 
i tres actes) 

➢ Els  Pastorets  o  l'Adveniment  de  l'Infant  
Jesús 

➢ El  primer  Nadal  dels  pastors de  Mossèn 
Rossend Fortunet i Busquets 

➢ La flor de Nadal 

➢ Rosa de Betlem de Ramon Turull i Bargués 

Aquí  a  Lliçà  d'Amunt,  també  es  representen  els 
Pastorets des de fa molts d'anys un parell de cops 
durant els Nadals.

El meu germà fa catequesi perquè en 2 anys farà la 
primera  comunió,  en  canvi  jo  ja  m'he  confirmat, 
però  encara  segueixo  fent  algunes  cosetes. 
Enguany també vaig fer de narrador.   

S'ha hagut d'assajar molt, aproximadament uns tres 
mesos.  Cada dilluns, ens trobàvem perquè el dia de 
la  representació  sortís  tot  a  les  mil  meravelles, 
l'assaig  estava  a  càrrec  de  la  Maite  (la  nostra 
directora).

En arribar la data per representar l'obra, vam veure 
que ens calia més assajos, i llavors vam afegir també 
els dissabtes. El dia de l'estrena ens van acompanyar 
la colla de gitanes que ens van ballar una sardana i 
una ball de dimonis.

Pastorets a Lliçà d'Amunt
Si voleu participar en els pastorets el any que 
bé, contacteu amb la Maite o amb la parròquia 
de Sant Julià.

Els pastorets de Lliçà d'Amunt són una adaptació 
de “Allà sota una penya”, té una durada d'una 
hora.  Aquest any  la representació la vàrem fer 
als voltants de l'església, altres anys l'havíem 
representat  a l'Aliança. 
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