
EEllss  PPaassttoorreettss  
dd’’eenn  FFoollcchh  ii  TToorrrreess  

Els pastorets de Folch i 

Torres han acompanyat els 

Nadals de generacions de 

catalans a través de guerres, 

dictadures, crisis socials i 

econòmiques. Han emocio-

nat, fet riure i plorar els 

públics d'arreu, des dels 

principals teatres de Barcelona fins a les més humils sales 

parroquials, ateneus, clubs socials o casals populars. [...]  En 

paraules de Ramon Folch i Camarasa: “Els Pastorets han estat, 

són i seran, un autèntic fenomen social, arreu de Catalunya. 

En els nostres pobles, viles i ciutats, entre professionals i so-

bretot en el món dels aficionats, les generacions d’actors i 

d’espectadors se succeeixen, i els papers representats per uns 

són substituïts espontàniament, al pas del temps, pels fills i els 

néts, i cada dia de representació és una veritable festa familiar, 

i també els espectadors, petits o grans, se succeeixen, en una 

cadena de germanor on tothom col·labora amb il·lusió...”. 

 

 COR DE DIMONIS 
 

Som les fúries de l’infern, 
som els monstres infernals 
i al caliu del foc etern, 
forgem els pecats capitals. 
 
Som la força! 
som el llamp! 
som l’escòria! 
som l’espant! 
 
Nostra feina és atiar 
el foc dels avencs pregons 
i entre els homes fer triomfar 
totes les males passions. 
 
Visca, visca Satanàs! 
Mori, mori tot el bo! 
Cremi tot al nostre pas. 
Som el foc, el llamp i el tro! 

RAPSÒD IA  

SATÀN ICA  

 
Mama, sóc jo en Satan, 

he cremat a molta gent, 
sento fàstic, sóc dolent. 

Mama, tot s’ha complicat 
perquè diuen que ha de néixer el nen Jesús 

 
Mama, uuuuuuu 

Llucifer m’ajuda molt 
i les fúries de l’infern  ja estan trucades 

quin malson, quin malson,  
a mi el Nadal em mata. 

 
Lluquet, ronyós pastor, 
com t’agafi del clatell 

te l’aixafo amb un martell. 
 

La ràbia se me’n porta, sóc un escurçó, 
si els enxampo soparé pinxo de porc. 

 
Mama, uuuuuuu 

malèfics pensaments 
les fúries i els dimonis escampem a tots 
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SINOPSI 

En Lluquet i en Rovelló són dos pastors catalans 

que són transportats al Natzaret de fa 2000 anys 

per viure una aventura increïble: hauran de salvar 

el nen Jesús de les maquinacions perverses de 

Satanàs i les seves fúries infernals. Els dimonis per-

ceben que alguna cosa extraordinària està a punt 

de passar i volen impedir que la bondat, la pau i 

l’amor regnin sobre la Terra. Amb molt d’humor, 

valentia i una mica d’ajut celestial, els dos pasto-

rets intentaran salvar el Nadal. 

L’AUTOR 

(Barcelona, 1880-1950). Josep Maria Folch i Torres 

va ser un novel·lista, narrador i autor teatral famo-

síssim. Va dirigir la revista Patufet. La seva extensa 

producció va obtenir una gran popularitat al llarg 

de la seva vida. Les seves obres dedicades a infants 

i adolescents són un referent. Entre les seves obres 

destaquen “Les aventures extraordinàries d’en 

Massagran”, “En Bolavà detectiu” i, per suposat, 

“Els pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús”. 

J.M. Folch i Torres 

 

 

 

 

CRÈDITS 

Presentadores: Paula Reyes i Jana Teixidó 
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Àvia: Júlia Congost 

Lluquet: Martí Campoy i Anna Martín 

Rovelló: Tom Bermudo i Joel Casanova 

Jeremies: Miquel Bresca i Ayoub el Hamri 

Isabeló: Jana Perramon i Èlia Garcia 

Getsé: Pol Socias 

Joanoi: Xavier Alcolea 

Marta: Lucía Ramos 
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Satanàs: Pau Gràcia i Ricard Anaya 

Llucifer: Arnau Pérez i Hayat Lopera 

Fúries infernals: Sara Álvarez, Jordi Bellavista, Xavi 

Brugué, Marc Calvo, Adrià Cano, Nofre Cervera, 

Irene del Pino, Khadija el Hamri, Marta Fernández, 

Aleix Güell, Ferran Herrero, Roger Ibañez, Marc 

Julià, Júlia Lario, Ibai Llorente, Eloy Martín, Antonio 

Martínez, Neus Moreno, Lídia Morillo, Alex Muñoz, 

Clarís Orive,  Carla Pascual, Laia Pascual, Joan Pera, 

Miquel Prat, Miguel Rodríguez, Albert Rusiñol, 

Nacho San Mateo, Mario Soriano i Dària Utset.  
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Sant Miquel: Martí Niubó i Núria Soriano 

Sant Gabriel: Oriol Garcia 
Sant Josep: Lucas Nevado 
Verge Maria: Aina Morillo 
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Direcció i guió adaptat:  
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