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Butlletí Infomatiu

Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Aquesta temprada 2015-2016 d’escenificacions dels Pastorets que hem acabat,
ha estat excepcional: 50 anys ininterromputs de trepitjar escenaris, el nostre
aniversari, l’aniversari de l’entitat i dels seus socis i col·laboradors.
I per això s’han celebrat una sèrie d’actes i s’ha escenificat una obra inèdita,
tal com avançàvem en el passat Butlletí del mes de desembre: Entre el bé i
el mal... el Nadal, un recull d’escenes dels Pastorets dels diferents autors que
s’han escenificat durant aquests 50 anys i, la veritat, és que ha estat molt ben
acceptada pel nombrós públic assistent.
Aquesta temporada ha estat molt positiva quant a l’assistència de públic a les
diferents representacions, ja que gairebé hem emplenat en tres ocasions el pati
de butaques del Teatre Àngel Guimerà. Però el que més ens reconforta i ens
esperona és que aquesta temporada ha estat, també, la que més públic hi ha
assistit utilitzant la corresponent invitació, sigui de soci o bé de col·laborador.
Això vol dir que la majoria dels assistents eren del Vendrell o comarca, i que han
volgut participar, també, d’aquests aniversari.
Malgrat aquests 50 anys, l’entitat continua treballant i organitzant diferents
activitats. L’entitat està viva i amb ganes de fer coses i de tirar endavant la
cultura i la tradició de casa nostra. Per això, no regatejarem esforços i amb l’ajut
incondicional d’un nombre important de col·laboradors i socis, aquest futur
engrescador està assegurat.
Atès que n’estem cofois, us mostrem una foto del pati de butaques del Teatre
completament ple.
Novament, moltes gràcies per tot!
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Cordialment,
Pep Bargalló
President

ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA
La propera Assemblea General Ordinària tindrà lloc el dilluns 18
del vinent mes d’abril. Adjuntem la convocatòria corresponent i us
recordem que la vostra assistència és molt important.
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PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup d’animació infantil dels Pastorets, amb la seva pròpia carrossa, ha participat activament en la cavalcada dels Reis d’Orient repartint il·lusió i deixant bocabadats els infants en poder veure, i
també tocar, els seus personatges preferits.

UN ANY MÉS PARTICIPAREM EN LA FESTA
DE LA BICICLETA AMB CARROSSA

35 ANYS PARTICIPANT-HI

ANY 2012

“L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”. Per tant, el 29
de maig, un any més l’entitat hi participarà amb carrossa pròpia,
tal com ha fet, ininterrompudament, els últims 34 anys. Recordem que l’any passat va assolir el primer premi de carrosses amb
una al·legoria al 50è aniversari dels Pastorets. Si algú vol col·laborar en la confecció de la carrossa d’enguany, cal que es posi
en contacte amb l’Àngel Aunion, tel. 666 044 665. I si hi voleu
participar, ja ho sabeu: l’últim diumenge de maig us esperem al
pàrquing dels col·legis, això sí, s’ha d’ésser soci de l’entitat i portar la samarreta dels Pastorets (blanca o negre). Qui no sigui soci,
se’n podrà fer allà mateix i se li lliurarà la samarreta de l’entitat.
Per a més informació, podeu trucar al 977 662 993, Pep Bargalló

AGRAÏMEMT A L’AJUNTAMENT
I A LA LIRA VENDRELLENCA
Volem donar les gràcies a l’Ajuntament del Vendrell, al personal adscrit a la Regidoria de Cultura i
als responsables del Teatre Municipal Àngel Guimerà per les seves atencions i predisposició en tot
moment. I també, a la Lira Vendrellenca per les facilitats que hem trobat en tot moment. De tot cor,
MOLTES GRÀCIES per ajudar que la feina sigui més fàcil i planera. I... fins a la propera temporada.

ANADA A VEURE
LA COMÈDIA
El passat 28 de gener, un grupet de socis vam anar al Teatre Borràs
de Barcelona a veure la comèdia Absurds i Singulars. Fou molt
divertida i tot va anar a la perfecció. Les localitats estaven molt ben
situades. En acabar, el president de l’entitat Pep Bargalló va tenir un
canvi d’impressions amb l’actor Toni Sevilla, atès que el coneix de fa
molts anys.
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FOTO DEL 50è ANIVERARI DELS PASTORETS DEL VENDRELL

13 de febrer de 2016
Teatre Àngel Guimerà

TEMPORADA
1965-1966

CONCERT CONMEMORATIU

Aquesta és la foto del 50è aniversari dels Pastorets que es va fer en acabar la representació del 24
de gener de 2016 amb tots els col·laboradors d’aquesta temporada –els que hi eren-. Si algú vol
una còpia de mida 20X12, al preu especial de 2 €, pot passar per Güixens fotografia, Evidentment,
també es poden demanar altres mides.
anys

FILMACIÓ DE L’ESCENIFICACIÓ DELS PASTORETS DEL 24 DE GENER I DEL CONCERT DEL 5Oè ANIVERSARI (Vols els DVD?)
anys

TEMPORADA
2015-2016

anys

TEMPORADA
1965-1966
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TEMPORADA
2015-2016

TEMPORADA
2015-2016

REPRESENTACIÓ ELS PASTORETS DEL VENDRELL
24 de gener de 2016
Teatre Àngel Guimerà

13 de febrer de 2016
Teatre Àngel Guimerà
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CONCERT CONMEMORATIU

TEMPORADA
1965-1966
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REPRESENTACIÓ ELS PASTORETS DEL VENDRELL
24 de gener de 2016

Ràdio i TV El Vendrell ha filmat íntegrament la representació dels Pastorets del
passat 24 de gener de 2016, així com
del Concert Commemoratiu del 50è
aniversari dels Pastorets. Si algú en vol
alguna còpia, al preu especial de 15 €,
pot demanar-la a Ràdio i TV El Vendrell,
al tel. 977 66 66 02.

Teatre Àngel Guimerà

SESSIÓ ESPECIAL ANIVERSARI DISSABTE, 30 DE GENER - 22 H
TEMPORADA
1965-1966

Hi havia molta expectació envers la sessió especial
aniversari, S’insinuava alguna cosa, però no se sabia del tot què era. D’entrada, la sessió no estava
numerada i els papers dels personatges protagonistes eren tots dones, al contrari de tots els Pastorets que sempre han estat escrits i interpretats per
homes. L’obra va ser tot un èxit i un gran encert, i
el nombrós públic assistents s’ho va passar d’allò
més bé. En acabar va haver-hi tres sortejos, d’acord
amb el número que hi havia a l’entrada. Els premis eren 1r Estada d’un cap de setmana a escollir
a diferents llocs; 2n Un sopar per a dues persones
al Restaurant Xaloquell i 3r Un lot de material de
papereria, cedit per Copisteria-Papereria-Impremta S’print. Els guanyadors foren: Pilar Belles del
Vendrell, Manel Garcia de Reus i Gemma Mesas del
Vendrell.
anys

TEMPORADA
2015-2016

anys
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CONCERT COMMEMORATIU DEL 50è
ANIVERARI DELS PASTORETS
Impressionant i inoblidable eren els adjectius que més se
sentien en acabar el concert del 50è aniversari de l’entitat
que va tenir lloc, el dissabte 13 de febrer, a les 7 de la tarda al Teatre Municipal Àngel Guimerà. I no n’hi havia per
a menys! Fou un concert excepcional ple de vivències i records, un concert on el Cor Orfeó Parroquial s’endinsà, amb
les seves interpretacions, a un món nadalenc i als records
d’un temps llunyà i d’uns teatres desapareguts, on molts es
feren grans i d’altres es forjaren com a persones adultes.
Què cal dir dels narradors..? Pell de gallina i més d’una

El President dels Pastorets dirigint unes paraules al públic

llagrimeta, escoltant-los en els diferents passatges i/o pinzellades dels Pastorets i del Poema de
Nadal d’en Josep M. de Sagarra, tot plegat acompanyats d’unes diapositives que ens transportaven, algunes, als anys 70 i 80.
No hi podia faltar la part musicals, la percussió i els teclats arrodonien tot un espectacle que
realment va ser apoteòsic.
Cal destacar també la introducció feta per Jaume Pau Cañas, així com les intervencions en directe
del Rabadà, Quim Toldrà, i de l’Àngel, el Nil Vinyes. Tot plegat sota la direcció musical del Jordi
Solé i la direcció artística del Jordi Urgell.
Cal fer arribar l’agraïment a totes les persones que en les diferents parcel·les de treball van
fer-ho possible, així com al patrocinador, als diferents col·laboradors i, sobretot, al Cor Orfeó
Parroquial per la seva participació desinteressada.
En acabar l’acte, el president dels Pastorets del Vendrell, Pep Bargalló, feu un breu parlament,
d’agraïment i va lliurar un record a la Lira Vendrellenca i al Cor Orfeó Parroquial com a fundadors
dels, aleshores, Pastorets Musicals del Vendrell.

s
y
n
a

Jaume Pau Cañas fent la introducció

Cor Orfeó Parroquial

Narradors
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Gairebé tot just acabat el concert, a 2/4 de 10 del vespre, al
Restaurant Xaloquell de Sant Salvador, va tenir lloc el sopar d’aniversari amb l’assistència de més de 100 col·laboradors i acompanyats de diferents personalitats del món de la política i de la
cultura.
En el decurs del sopar es feren diferents parlaments i es lliurà un
records del 50è aniversari a diferents persones que, en una etapa
més o menys llunyana dins d’aquests 50 anys, havien col·laborat
durant una llarga temporada. La majoria avui dia encara estan en
actiu i, es va comentar que s’esperava poder seguir comptant-hi
durant molts anys més.
No hi va faltar el pastís d’aniversari, que els sis membres de la
Junta de l’entitat van encetar. També va haver-hi temps per a fer
un “brindis” pels Pastorets i el seu futur.
En un moment donat, els dos únics col·laboradors que porten
en actiu 50 anys ininterromputs, com són el Jaume Pau Cañas
i el president, en Pep Bargalló, es feren una fotografia davant el
El president i en Jaume Pau Cañas
logotip de l’aniversari, tot desitjant-se molts anys més de seguir col·laborant i participant-hi.
La vetllada s’acabà ven entrada la matinada amb un ball amenitzat pel popular vendrellenc “Pitxi”.
És d’agrair el bon ambient i la cordialitat que en tot moment es va respirar. A tots els que ho van
fer possible, les gràcies de part de l’entitat.
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a
Pastís d’aniversari

Plat de xató - Família Caballero-Folch

Els membres de la Junta tallant el pastís d’aniversari

Moment del ball després del sopar

Durant el sopar al Rest. Xaloquell
Lliurament de records als col·laboradors
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MÉS DE 100 PERSONES ASSISTEIXEN A VEURE LA
FILMACIÓ DELS PASTORETS I POSTERIOR SOPAR
DE LA TEMPORADA 1983-1984
Més de 100 persones van assistir el passat divendres, 22
de gener, al Casal Familiar del Vendrell, cedit gentilment,
a veure la filmació dels Pastorets i posterior sopar de la
temporada 1983-1984. Cal dir que fou molt emotiu, entranyable i divertit, atès que molts dels assistents eren actors de l’època. Recordem que qui en vulgui algun record
pot passar per Güixens fotografia.

EL MAQUILLATGE,
UNA PART MOLT
IMPORTANT DE
QUALSEVOL
REPRESENTACIÓ
ESCÈNICA

DESPRÉS DE 24 ANYS, EL
PEP VINYES DEIXA LA
DIRECCIÓ DELS
PASTORETS
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El maquillatge és una de les facetes dels Pastorets que,
potser, molta gent no valora suficientment. És molt important sortir ben maquillat i caracteritzat. El “Cisco
Guinovart” fou una de les ànimes del maquillatge dels
Pastorets, així com de qualsevol altre entitat, grup o associació que calia “empastifar” una cara. Per això, amb
motiu dels 50 anys dels Pastorets, hem volgut tenir un
record, junt amb l’equip actual de maquilladores.

Després de 24 anys dirigint els Pastorets, el Pep Vinyes deixa la
Direcció dels Pastorets, i també ho fa l’adjunta a Direcció l’Anna
Urpí, que portava uns 15 anys al seu costat. Cal recordar que, també, des de fa tretze anys dirigien els Pastorets Infantils. En nom de
la Junta els agraïm de tot cor la bona feina feta i els encoratgem
a que més endavant es tornin a reincorporar.

Pastorets Infantils 2016
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76 INSCRITS EN LA RUA DEL CARNAVAL
Gairebé 80 socis es van inscriure en la carrossa de
l’entitat. Cal dir que el grup feia molta patxoca,
així com la decoració de la carrossa al·legòrica a un
Casino del segle XIX. Vam participar al Vendrell, a
Cunit, a la Platja de Calafell. a l’Arboç i al Poble de

Calafell. A tots els participants, els fem arribar
adjunta la fotografia de record.

FES-TE’N SOCI
anys

ma’t
Inforotes les
de t vitats
acti
EL VENDRELL

Dr. Robert, 33
Tel. 977 66 29 93 - 696 44 68 85
Peu
E-mail:
info@pastoretsdelvendrell.cat
Internet:
www.pastoretsdelvendrell.cat

Fes-te’n
soci per
menys de
0,06 cèntims
al dia

BENVINGUDA
ALS NOUS SOCIS

Una vegada més ens hem de felicitar i donar la benvinguda als nous socis
a la gran família dels Pastorets del Vendrell. Hem de tenir present que la
crisi general ens afecta a tots plegats, i la nostra entitat no n’ha quedat al
marge: s’han produït baixes, però també hi ha hagut noves altes. Per a nosaltres és un honor que la gent continuï confiant en la nostra entitat i en els
nostres projectes. A tots, moltes gràcies!

Passades les festes nadalenques, els xino-xano, després d’haver
gaudit de les representacions dels Pastorets, hem continuat fent
rutes alguns diumenges al matí.
El 3 de gener, vam anar al Fondo del Mata, un racó prou conegut pels vendrellencs i que està molt bé per fer la ruta a peu
des del Vendrell. El 17 de gener, primer desplaçament amb cotxe fins a Albinyana per fer la ruta de la cova de Vallmajor. El
31 de gener sortíem des de Calafell. Primer la muntanya del
Comú, per després passar per l’aula de natura (completament
abandonada) i en lloc de pujar a la Talaia, aquest cop la vam vorejar. Després vam continuar per la carena gaudint de la vista de
la costa amb el Mediterrani en calma. El 21 de febrer ens vam
desplaçar en cotxe fins a Tarragona per fer una ruta començant
i acabant a l’aqüeducte de les Ferreres (també anomenat Pont
del Diable). I abans d’acabar aquestes ratlles us animem a caminar per conèixer i estimar una mica més la nostra terra. Si
voleu fer-ho amb nosaltres, res de més senzill. Ens ho dieu i us
afegirem al grup de WhatsApp. A cada sortida que fem rebreu
un avís i si us ve de gust... benvinguts!
Salut i cames!

EL GRUP DE
CAMINADORS
XINO-XANO
NO PARA
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HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En un col·lectiu de gairebé un miler de socis, no hi ha trimestre que –per desgràcia- hàgim de lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de l’entitat, o d’algun familiar. Als familiars de tots els que
ens han deixat, rebeu en nom de la Junta el nostre més sincer condol.

ACTIVITATS
DELS

Enguany la Tropa s’ha incrementat
en dos soldats més
XXV Aniversari de la recuperació
(1991-2016)

El passat diumenge, 13 de març, la Tropa va participar a la XX Trobada d’Armats de les
comarques tarragonines a Mont-roig del Camp.
Com ja és tradicional, el proper 3 d’abril, la Tropa dels Armats participarà en la Processó del
Silenci del Divendres Sant al Vendrell, conjuntament amb el Misteri Eccehomo de l’entitat.
Amb motiu del XXV Aniversari de la recuperació dels Armats per part dels Pastorets del Vendrell,
s’està estudiant fer alguna activitat o acte extraordinari.

Trobada de l’any passat a la Pobla de Mafumet
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Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Una vegada acabada la temporada 2015-2016 de Pastorets, em plau convocar-te a
l‛Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dilluns, 18 d‛abril de 2016, a 2/4 de 9
del vespre, a la Sala d‛Activitats a la Nau Polivalent de l‛entitat, al Polígon La Cometa.

ORDRE DEL DIA

1r.- Lectura i aprovació de l‛acta de l‛ultima reunió general.
2n.- Estat de comptes, presentació i aprovació, si escau.
3r.- Informació de la passada temporada 2015-2016
4t.- Projectes per a la propera temporada 2016-2017
5è.- Torn obert de paraules.
Tot esperant la teva assistència, rep una cordial salutació,

Pep Bargalló
President
El Vendrell, 15 de març de 2016
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