PETITA HISTÒRIA
Els Pastorets són una de les tradicions més boniques de Catalunya, arrelada en el teatre
popular a partir del segle XVI, i estesa arreu del país des de mitjan segle XIX. Però els
Pastorets més celebrats són els que van néixer, l’any 1916, de la ploma de Josep Maria
Folch i Torres. Un espectacle pensat per als infants, amb una gran dosi d’ingenuïtat i
bonhomia, amb uns dimonis innocents que van pel món provant de temptar, sense sortirse’n, una colla de pastors de bona fe, tot partint del somni de dos vailets en una nit de
Nadal que ha vist tornar l’alegria a una llar humil que n’estava mancada.
Balsareny va conèixer els Pastorets des de començaments del segle XX, de la mà del grup
del Centre Catòlic, en aquells anys èpics en què encara el costum no permetia a les dones
trepitjar un escenari, ni que fos per interpretar la mare de Déu. Més endavant va venir una
època mítica per al teatre balsarenyenc, amb actors que van deixar una empremta
perdurable en la memòria col·lectiva. Després, la tradició va arrelar a la Colònia Soldevila,
on ja abans de la guerra s’havien fet Pastorets, i des de 1948 i al llarg de 52 anys, s’hi va
representar l’obra de Folch i Torres, amb un elenc d’intèrprets nombrós i solvent. Des de
l’any 2002, molts dels intèrprets d’aquells Pastorets, de bracet amb nous col·laboradors
que es van afegir a la iniciativa, fem pinya amb entusiasme per mantenir vigent aquesta
tradició i implicar-hi gent jove que vulgui continuar-la.
Amb pastors i pastores de diferents generacions teatrals, però també amb nova saba,
aquests Pastorets de tota la vida continuen fent sentir a Balsareny els entranyables versos
de Josep Maria Folch i Torres. Els posem en escena amb una gran il·lusió, que és la suma
de les il·lusions de molta gent. Desitgem que tots, petits i grans, us ho passeu molt bé,
seguint amb un somriure les peripècies dels pastors en aquesta aventura tan humil i tan
ingènua, però alhora tan bonica, que se’ns explica des de la senzillesa i la innocència d’uns
ulls infantils.
Els Pastorets de Balsareny compten amb el suport de prop de 300 socis. A les
representacions hi participen, en conjunt, més de 100 persones, dintre o fora de l’escenari.
Disposem, a més, d'un Esbart de Dansaires propi, subdividit en grups per edats. També
organitzem altres activitats culturals i col·laborem amb diverses entitats de Balsareny en
l'àmbit de la cultura.

