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130 ANYS DE PASTORETS AL VENDRELL (1883-2013)
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Els actual Pastorets del Vendrell que tothom coneix s’escenifiquen ininterrompudament des de la
temporada 1965-1966, però la tradició de fer Pastorets al Vendrell cal cercar-la al final del segle XIX.
La data més llunyana que hem trobat, on consta alguna representació de Pastorets és de l’any 1883, i
cal dir que no eren uns Pastorets qualssevol.
Per això creiem important i interessant transcriure un fragment de la biografia de Pau Casals, de l’any
1966, escrita per Elisa Vives de Fàbregas. A la pàgina 15 trobem:

“...Aquell mateix any 1883, al Centre Catòlic, instal·lat a la planta baixa d’una casa del carrer de la
Muralla, assajaven els Pastorets. La part musical de l’obra estava faltada de tota gràcia, i Carles
Casals, que la dirigia, resolgué d’escriure una nova partitura. Però com que es trobava, com sempre,
molt enfeinat, va fer escriure alguns fragments al seu fill.
El dia de la representació, el Centre Catòlic era ple. En entrar, Pau sentí que el cor li bategava molt de
pressa (...) la gent sabia que alguns fragments de la partitura musical que s’estrenaria eren escrits per
aquell infant de sis anys. A Paulito, per sota el vestit li sortia una cua de dimoni. La mare l’havia
arreglat per a la representació, abans d’eixir de casa, i el seu paper en aquells cèlebres Pastorets,
a més del d’autor era el de diable”
Poca gent sabia aquesta faceta d’actor del Mestre. Cal afegir que la partitura d’aquests Pastorets està
exposada a la Vil·la Casals, al Museu de Sant Salvador.
Per tot això i per moltes coses més, cal mantenir i potenciar els Pastorets, cal conservar les tradicions
de casa nostra. És un llegat massa important i una responsabilitat històrica que hem heretat i que cal
transmetre de pares a fills. Ara aquesta responsabilitat és nostra.
Per tant, hem d’anar a veure els Pastorets per passar una tarda agradable i perquè l’esforç de molta
gent que, de manera desinteressada i sense demanar res a canvi, sigui compensat amb un aforament
que faci goig.
Cordialment,
Pep Bargalló
President

ooOoo

REUNIÓ INFORMATIVA PER A TOTS ELS COL·LABORADORS
Molt important
Com ja és costum, abans de començar els assajos tindrem el primer contacte i un canvi d’impressions
entre tots els col·laboradors, la Junta Directiva i la Direcció Artística, per tal d’explicar com anirà la
temporada. Per això, convoquem a tothom que estigui interessat a col·laborar aquesta temporada
(infantils i grans) a la reunió informativa que tindrà lloc el proper dilluns 8 d’octubre, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Sala Pau Casals de La Lira Vendrellenca. L’assistència és molt important per estar al
corrent de les activitats i projectes de l’entitat, i també per aclarir els dubtes que puguem tenir. T’hi
esperem. No hi faltis!

NO HAS COL·LABORAT MAI AMB ELS PASTORETS? T’AGRADARIA?
VOLS PROVAR-HO? LLENÇA’T!
Si no has col·laborat mai amb els Pastorets, i t’agradaria provar-ho, cap problema, segur que hi ha un
lloc per a tu: a l’escenari (davant o darrere), a la sala, a maquillatge, a vestuari, a la taquilla, etc. Vine
el dilluns, 8 d’octubre, i parlem-ne. També pots telefonar al 977 662 993 (Pep Bargalló).

ooOoo
DIES DE REPRESENTACIÓ D’AQUESTA TEMPORADA 2012-2013
Aquests són els dies i horaris de les representacions d’aquesta temporada. Hi haurà una representació
de Pastorets Infantils i quatre dels Pastorets del Vendrell.

PASTORETS INFANTILS
Diumenge, 23 de desembre de 2012
PASTORETS DEL VENDRELL
Diumenges 13, 20, i 27 de gener i 3 de febrer de 2013

Totes les representacions tindran lloc al Teatre Àngel
Guimerà,a La Lira Vendrellenca, a les 5 de la tarda.
ooOoo

CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS
Igual que les darreres vuit temporades, enguany també hi haurà càsting per als Pastorets Infantils. En
haver-hi només una representació, és molt important assistir-hi, ja que serà molt interessant veure
l’evolució dels actors i actrius de les temporades passades, així com les possibles noves incorporacions.
Tothom qui estigui interessat a fer teatre té a l’abast aquesta oportunitat. Per tant, tots els nens i
nenes de 6 a 14 anys que vulguin participar en el càsting cal que vinguin el proper diumenge 7
d’octubre, a les 11 del matí, a la Sala Pau Casals de la Lira Vendrellenca. Els interessats, tant si han
fet o fan teatre com si no n’han fet mai, cal que el dilluns 1 d’octubre, de 8 a 9 del vespre, al vestíbul
de La Lira, passin a recollir les bases corresponents. Només es lliuraran aquest dia, en aquesta hora
i en aquest lloc.

EL REBUT DE LA QUOTA ANUAL DE SOCI PROTECTOR ES POSARÀ EN
CIRCULACIÓ EL PROPER MES D’OCTUBRE
Es manté, per desè any consecutiu, el preu de 20 € l’any
Com ja és costum i per tal de poder començar a fer les inversions previstes de la temporada, us
informem que, un any més, la Junta Directiva ha acordat que la quota de soci d’enguany tampoc s’apugi
i, per tant, serà la mateixa, des de fa deu any: 20 €. Per tant, dins del proper mes d’octubre es
posarà en circulació un rebut per aquest import (a excepció dels socis que voluntàriament han decidit
col·labora-hi amb un import més alt).
Sincerament, donem les gràcies a tots els que any rere any confieu en nosaltres i, d’aquesta manera,
ens ajudeu a fer possible que tots els projectes, que com podeu veure són molts, esdevinguin una
realitat. Novament, moltes gràcies a tots pel vostre importantíssim ajut!

ANEM A VEURE TOC TOC - UNA COMÈDIA IRRESISTIBLE
Està previst anar-la a veure, al Teatre Borràs, el proper dijous 8 de
novembre de 2012.Toc Toc és una comèdia irresistible. Set
personatges amb Trastorns Obsessius Compulsius (TOC) coincideixen
a la consulta d’una eminència en psiquiatria amb l’objectiu de resoldre
els seus problemes. Cada un d’ells té un TOC particular i diferent del
dels altres personatges. La interpretació va a càrrec, entre d’altres,
de Santi Ibàñez, Pep Cruz i Mercè Comes
L’obra comença a les 9 del vespre i la sortida amb autocar està
prevista a 2/4 de 7 de la tarda, des de la parada d’autobusos. El preu
de l’entrada i viatge és de 35 €. Les places són limitades i el termini
per apuntar-s’hi és el proper 8 d’octubre, telefonant al Pep Bargalló
(977 662 993). L’import de la reserva cal ingressar-lo en el compte
dels Pastorets núm. 2013.3101.51.0200020501 indicant clarament el
nom i els cognoms. Si algú no pot venir i no és una força major,
l’import ingressat no es reemborsarà, si bé pot optar per cedir-lo a
una altra persona. Recordem que per venir amb els Pastorets cal ser-ne soci. Si algú no n’és i vol
apuntar-s’hi, pot fer-ho en el mateix moment d’inscriure’s. L’import de la quota és de 20 € l’any.

JA PREPAREM EL PROGRAMA D’AQUESTA TEMPORADA 2012-2013
Moltes gràcies per col·laborar-hi!
Són molts els socis dels Pastorets que, a més a més de col·laborar econòmicament amb l’entitat
mitjançant la seva quota com a socis protectors, també en són protagonistes amb la publicitat o amb
la col·laboració econòmica en els nostres programes. Per tant, aviat rebreu la nostra visita. Us donem
les gràcies per endavant, perquè som coneixedors de l’esforç econòmic que feu, i més en temps difícils,
per això els vostres ajuts són més considerats i valorats. Repetim, moltes gràcies!

L’ACTIVITAT DELS MOTEROS PV COMENÇA AMB FORÇA
Després de la sortida de tres dies el mes de juny a Albarracín, hi ha hagut el tradicional parèntesi de
l’estiu. A partir d’aquest mes de setembre ja es tornaran a sovintejar les sortides de dissabte o
diumenge al matí i, si surten propostes, fer sortides més llargues. Tots els que hi estiguin interessats
poden dir-hi la seva i fer les propostes que creguin més engrescadores per tal de posar-les en
coneixement de tots els Moteros PV.
El proper mes de novembre es farà, com cada any, una reunió tots plegats per tal de confeccionar el
calendari, d’acord amb les propostes que es presentin. Tothom serà convocat via mail. Recordeu que hi
ha alguna sortida pendent de la passada temporada com a: Vic, Girona, Delta de l’Ebre i Sort-la Torre
de Capdella. Mirarem si enguany en podem fer alguna o les deixarem per la propera temporada.
Qualsevol que estigui interessat en les sortides o formar part de la secció, pot contactar amb l’Enric
Batlle, al telèfon 647 429 913 o bé al mail: namaste1966@gmail.com.

ES REINICIA L’ACTIVITAT DELS CAMINADORS XINO-XANO
El proper diumenge 30 de setembre, la secció participarà en la sortida organitzada per l’Associació de
malalts d’Alzheimer del Vendrell i comarca. Per tal d’encetar la temporada i planificar el calendari de
sortides, es farà un sopar, a la sala d’activitats de la Nau dels Pastorets, el qual es convocarà
oportunament per mail. Qui estigui interessat en formar part de la secció o en desitja informació, pot
contactar amb la Teresa M. Heredero, al telèfon 646 691 669 o bé al mail: trunera@gmail.com.

PARTICIPACIÓ A L’OFRENA FLORAL DE L’ONZE DE SETEMBRE

Com ja és tradicional, diferents membres de la Junta
dels Pastorets i dels Armats del Vendrell
van
participar activament en l’ofrena floral a la tomba de
Pau Casals, per tal de reivindicar la figura del Mestre
com a lluitador i defensor dels drets dels homes i per
la pau dels pobles.
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JA PREPAREM EL CARNAVAL 2013 – JA T’HI POTS APUNTAR
Encara falten dies per a la celebració del Carnaval. Al Vendrell serà el divendres 8 de febrer de
2013. Malgrat que en el proper Butlletí de desembre farem el recordatori definitiu, val la pena fer
les coses amb temps suficient per a tots plegats. Si, en principi, estàs disposat a venir com cada any
amb la carrossa dels Pastorets o ets nou, fes la teva reserva, sense cap compromís. Apunta’t, i passa
per la botiga COM HO VOLS? – JAUJA, del c/ Alt, núm. 31 del Vendrell, telèfon 977 664 762.
Recordem que per a poder-hi participar, cal ser soci dels Pastorets i que, si algú no n’és, pot fer-se’n
en el moment d’inscriure’s. L’import de la quota és de 20 € l’any. Això no obstant, tothom que hi vulgui
participar haurà d’emplenar una sèrie de dades en un imprès que se li facilitarà (agrairem que
s’emplenin totes les caselles). Quant tinguem definitivament de què s’anirà i el preu, als inscrit se’ls
farà saber personalment.

PARTICIPACIÓ EN EL CARNAVAL D’ESTIU DE CALAFELL
L’entitat amb la mateixa carrossa del Carnaval d’Hivern i els
col·laboradors amb el mateixos vestits, vàrem participar el 7 de
juliol al Carnaval d’Estiu a la Platja de Calafell. Si bé la participació
no va ser l’esperada, els que hi vam anar ens ho vam passar molt bé,
malgrat que el recorregut fou molt llarg, l’expectació de públic fou
nombrosa. En cas que la propera temporada hi hagués una nova
edició d’aquest Carnaval, entre tots se n’haurà de parlar a
bastament.

TAMBÉ HI HA SOCIS QUE ...MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT

Josep Nin i Güell

En una entitat com la nostra, amb un potencial de socis tan important,
de tant en tant –per desgràcia- hem de lamentar la pèrdua d’algun
soci o d’algun familiar. Volem fer esment personal del Sr. Josep Nin i
Güell, que ens va deixar el passat 4 d’aquest mes de setembre, a
l’edat de 49 anys. El Pep fou un dels primers socis de l’entitat i la
seva empresa Assessoria Baix Penedès, SL també ha col·laborat amb
nosaltres. Algú potser recordarà que el Pep, l’any 2006 va impartir,
desinteressadament, un curs pràctic de Comptabilitat per als socis,
fou el primer acte que es feu a la Sala d’Activitat. Als familiars de
tots els que ens han deixat, rebeu en nom de la Junta el nostre condol
més sincer.

COL·LABORACIONS DE L’ENTITAT A ALTRES COL·LECTIUS
De tothom és coneguda la faceta de l’entitat a l’hora de col·laborar desinteressadament amb
altres entitats o col·lectius, bé sigui amb material promocional, publicitat, material tècnic, etc.
entre d’altres col·laboracions, cal destacar:
-

Associació Amics de l’Orgue, per un concert d’orgue a l’Església.
Associació de Veïns de Sant Vicenç de Calders, amb motiu de la Festa Major.
Festa Major de Bellvei.
Coral Polifònica del Vendrell, per l’Òpera La Flauta Màgica.
La Cumprativa de Llorenç per l’obra de Teatre Venuts.
15è Trofeu Eduard Manchón de Futbol Platja a Coma-ruga.
Club Nàutic de Coma-ruga, per la XVIII Travessa de Natació.
Ballades d’Estiu de Sardanes a la Rambla.

VOLS DONAR A CONÈIXER LA TEVA EMPRESA, ENTITAT, ETC.,
PER MITJÀ DEL BUTLLETÍ DE L’ENTITAT?
Són diverses les empreses i entitats que han optat per donar a conèixer algun producte o
novetat per mitjà del nostre Butlletí que arriba trimestralment a gairebé 1.100 famílies. És
una publicitat directa i del tot efectiva. Si hi esteu interessats o desitgeu més informació,
telefoneu al 977 662 993 (Pep Bargalló).

ELS PASTORETS, ENTITAT SOCIALMENT RESPONSABLE
DONACIÓ DE SANG PER LA FIRA DE SANTA TERESA
Coincidint amb la Fira de Santa Teresa del Vendrell, l’Associació de Donants de Sang del Baix
Penedès desplaçarà una unitat mòbil a la Rambla del Vendrell, davant de l’antiga Biblioteca, els

dissabte 13, de
10 a 14 i de 17 a 21 hores i diumenge 14, de 10 a 14 hores. L’Entitat al
propers 13 i 14 d’octubre. Tothom que vulgui donar Sang, podrà fer-ho:

llarg de l’any col·labora en diferents associacions o ONG de caire benèfic, altruista o solidari.
L’Associació de Donants de Sang n’és una més. Per a més informació podeu telefonar al 977
662 993 Pep Bargalló.
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LLIURAMENT DELS PREMIS DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA
XVI TROBADA D’ARMATS DE LES COMARQUES TARRAGONINES
Com bé recordareu, amb motiu de la XVI Trobada d’Armats de les Comarques Tarragonines,
entre els diferents actes, es va organitzar un concurs fotogràfic.
Del 25 al 29 de juliol, de 7 a 9 del vespre, coincidint amb la Festa Major del Vendrell, a la Sala
d’Exposicions La Fusteria, es va poder contemplar l’exposició de l’esmentat concurs fotogràfic. Hi
van participar un total de 21 concursant provinents de: Vilafranca, Calafell, Moja-Olèrdola, Moja,
les Casetes de la Gornal, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Riudecols, Roda de Berà i el
Vendrell. El total de fotos presentades fou de 57 i els guanyadors van ser:
- 1r premi: Trofeu i 200,00 €

Sr. Ignasi Pellisa Arnabat, de Moja

- 2n premi: Trofeu i 150,00 €

Sra. Maria Pilar Lara Garcia, de Riudecols

- 3r premi; Trofeu i 100,00 €

Sr. José Luís Carnicero Aragonés, del Vendrell

Cal dir que durant els dies de l’exposició, la sala fou molt concorreguda i visitada.
A part de les fotos del concurs, hi havia diferents fotos de la història dels Armats del Vendrell
així com tres maniquins vestits degudament de manaies, sergent i cap de timbalers.

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS
Ja sabem que són temps difícils per encetar una campanya de captació de nous socis, però creiem
que, malgrat les dificultats econòmiques de moltes persones, podem gratar i trobar nous socis de
persones vinculades en el teixit associatiu del Vendrell, nouvingudes, familiars dels actuals socis,
etc. que, potser no són socis perquè mai ningú els ho ha dit. No obstant això, com tots sabeu
l’import de la quota anual que és de 20 € està bastant a l’abast de moltes persones. S’ha de
provar no podem quedar-nos aturats, tenim projectes i s’han de tirar endavant. Això sí, volem
deixar constància que en temps complicats com aquests els ajuts són més considerats i valorats.

ELS CALENDARIS DE L’ENTITAT
El de sobretaula
Hi ha molts socis que cada any l’estant esperant. Com és tradicional s’enviarà a tots els socis
acompanyant el Butlletí del mes de desembre. Us avancem que per al 2013 després de dos anys,
hem canviat els dibuixos mensuals interiors i, evidentment la portada, que en aquesta edició serà
molt vendrellenca.

El de butxaca

Enguany també toca fer el calendari de butxaca. Si ho recordeu (els que el teniu) l’anterior
calendari va de l’any 2010 a l’any 2013. Doncs enguany el fem nou. Anirà de l’any 2013 a l’any 2016.
També s’enviarà amb el Butlletí de desembre.
Ambdós calendaris, com tota la resta de documentació que s’envia amb el Butlletí del mes de
desembre, només la rebran els socis que estiguin al corrent de pagament de la quota de l’any. Per
això, els recomanem que es domiciliïn el rebuts per Banc o Caixa d’Estalvis.

RENOVACIÓ TOTAL DE LA WEB DE L’ENTITAT
S’està treballant per renovar i canviar la web de l’entitat. Esperem que en un temps prudencial
estigui tot al dia i puguem tenir la informació que desitgem al moment. Volem introduir-hi, també,
part de la història de l’entitat, però això comportarà una feina addicional que caldrà fer de mica
en mica.

REUNIÓ ENTRE LA JUNTA I LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA
Per tal d’anar perfeccionat l’obra d’enguany i les possibles modificacions a introduir, tant de
muntatge com d’inversió, s’han mantingut diferents reunions entre la Junta Directiva de l’entitat
i el director artístic, Pep Vinyes. Hi ha previst fer alguns canvis de decorats, d’elements corporis
i d’efectes especials, però s’està pendent de diferents pressupostos per tirar-ho endavant o no.

