
T E A T R E  M U N I C I P A L

TEMPORADA XXIX
FESTES DE NADAL 2009-2010

SET REPRESENTACIONS

DIES: 25, 26, 27 DE DESEMBRE;
1, 2, 3 I 4 DE GENER
A 2/4 DE 6 DE LA TARDA

T E A T R E  M U N I C I P A L

ELS PASTORETS
DE GIRONA

diferents
 a tots els altres...!





ELS PASTORETS DE GIRONA són fruit d’una llarga tradició. El que va començar l’any 1932 com un “sermó 
de Nadal” ara és un espectacle de gran format, amb més d’un centenar d’actors, i amb abundant material 
escenogràfic i tècnic. Les representacions han anat sempre a càrrec de “Grup Proscenium” en els darrers 
vint-i-nou anys, ininterrompudament. La participació en l’obra continua essent absolutament lliure i voluntària 
per part d’actors i col·laboradors. Es celebren set vetllades, totes a l’entorn de les Festes de Nadal, al Teatre 
Municipal, essència viva de l’art escènic a la Ciutat.



ARAM – Ai, que la sang em puja al cap! 
ANNA – Tu no tens ni sang, ni cap...!



LLUCIFER – Avui l’infern celebra 
una gran festa, 
doncs veu triomfar pel món 
tots els plaers...!



ÀNGEL GABRIEL – Déu te guard, 
Maria, plena de gràcia. 
El Senyor és amb tu 
i beneïda ets tu 
entre totes les dones!



ÀNGEL MIQUEL – Orgullosos... Qui com Déu!



RUBINA – En aquest taller, Josep treballa tot el 
sant jorn, fins que la son l’amortalla...!



Estranyes formes infernals
emergeixen en la tenebra... !



MARIA – Josep... company... amic... 
estimat: mai no acceptaré ningú 
que no siguis tu...!



PREGONER ROMÀ – I jo he dit tot el que he dit... 
perquè aquí figura escrit!



COR FEMENÍ – ... és dia de molta alegria! Quina gran felicitat!



DIMONIS TOTXOS – És pa...? és pa?
... nosaltres no menjar pa...!



ANGELETS – Infern miserable... enrere!



COR FEMENÍ – Entremig de pobres palles, 
plora un nin tot fet amor...!



DIMONIS TOTXOS – Belcebuna... 
és això la terra?



ADON MAJORAL – Senyor de les altures, 
protegeix el teu poble de pastors!



El Noi de la Mare...!



“Oh, blanc dia de Nadal, 
del cel la neu caient sense remor...!”



Joan Solà: Tota la vida ajudant als Pastorets, 
en una feina que no coneix els aplaudiments.



Dolors Gimeno: Una altra de la colla, 
disposada a fer el que faci falta...!



Les noies es posen maques 
per sortir a escena...



Les noies es posen maques 
per sortir a escena...

Al final s’han reconciliat el cel i la terra: Llucifer envoltat d’Angelets als vestuaris del teatre!!



•  TeaTre Municipal:
Telèfon 972 41 90 19

•  inforMació:
Grup proscenium
Telèfon 972 22 77 19

•  assajos:
sala la planeta
passeig canalejas, 6
www.laplaneta.net
Telèfon 972 20 77 54

Col·laboren:

venda d’entrades

Preu: Zona a i B - 10 e / Zona c - 6 e

venda antiCiPada:
•  taquilles del sMta

-  Taquilla Teatre Municipal de Girona: de dimarts a divendres, de 13 
a 17 h.

- Taquilla Teatre de salt: de dimarts a divendres, de 20 a 21 h.
- Taquilla auditori: de dimarts a divendres, de 12 a 14 h.

•  terminals serviCaixa
funcionen les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana.
forma de pagament: targeta de crèdit de qualsevol entitat.
les entrades adquirides per terminal servicaixa es lliuren el mateix 
moment de la compra, o es poden recollir al Teatre.

•  telèfon (serviCaixa)
Tots els dies de la setmana de 9 del matí a 12 de la nit.
Telèfon: 902 33 22 11
forma de pagament: targeta de crèdit de qualsevol entitat.
les entrades adquirides per telèfon poden recollir-se a qualsevol 
terminal servicaixa o al mateix recinte el dia de la funció des d’una 
hora abans, presentant la targeta amb la qual s’ha realitzat la 
compra.

•  internet: www.servicaixa.com
funciona les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana.
forma de pagament: targeta de crèdit de qualsevol entitat.
les entrades adquirides per internet poden recollir-se a qualsevol 
terminal servicaixa o al mateix recinte el dia de la funció des d’una 
hora abans, presentant la targeta amb la qual s’ha realitzat la compra.

venda el dia de la funCió al teatre:
•  es vendran entrades per la funció d’aquell dia des d’una hora abans (si 

en queden).

servei esPeCial disMinuïts:
•  reserva de localitats numerades, fins a 48 hores abans de la funció. Tel. 

972 41 90 19

“els Pastorets de Girona” formen part de la “Coordinadora de 
Pastorets de Catalunya” dedicada a difondre, coordinar i ajudar 
a la millora i a l’optimització de recursos humans i materials, per 
tal de dignificar aquest tradicional espectacle nadalenc, amb 
centenars de vetllades arreu del nostre país. enguany s’ha celebrat 
un extraordinari “Congrés de Pastorets” a Mataró, amb assistència i 
seguiment massiu de la majoria d’elencs artístics que organitzen les 
representacions
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Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació


