
 
 

Exposició “GOITA, ELS PASTORETS” 

Any de producció: 2016 

Descripció 

L’any 2016, en el marc de la celebració del centenari de “Els Pastorets o l’Adveniment 

de l’Infant Jesús” de Josep Maria Folch i Torres, la Fundació Folch i Torres, amb la 

Coordinadora de Pastorets de Catalunya i la Fundació La Roda elaboraren l’exposició 

itinerant que aquí es mostra, amb la intenció de divulgar i constatar la dimensió històrica, 

teatral i social que aquesta obra representà. 

L’exposició va destinada a públic de totes les edats. La informació es mostra gràficament 

en cartells dividits en dues franges horitzontals: a baix, en la franja infantil, sota el nom 

de “Els Pastorets, en un tres i no res”, es resumeixen els cinc actes de l’obra amb un 

llenguatge folchitorrià acompanyat de dibuixos, i a la franja de dalt, dedicada als adults, 

se sintetitzen els temes que la conformen. 

L’exposició consta de deu cartells temàtics confeccionats a partir de documentació 

variada: fotografies, dibuixos, cartells, programes i anuncis en la premsa, informació 

conservada en diversos centres documentals: Centre de Documentació i Museu de les 

Arts Escèniques de l’Institut del Teatre de Barcelona, Fundació Folch i Torres, Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona, Biblioteca Nacional de Catalunya, Arxiu Nacional de 

Catalunya. 

 

Contingut 

 

Cartell 1: Una tradició viva. Introducció. 

Cartell 2: L’autor. Josep Maria Folch i Torres, petita biografia. 

Cartell 3: Petita història. Els Pastorets de JMFT, gènesi i recorregut. 

Cartell 4: Fites. Escola d’actors i directors. 

Cartell 5: Sentit.  Missatge i diversió. 

Cartell 6: Personatges. Lluquet i Rovelló i tradicionals. 

Cartell 7: Vigència. La vigència i l’actualització de l’obra. 

Cartell 8: Ressò. L’impacte social. 

Cartell 9: Cronologia. Principals dates històriques. 

Cartell 10: Mapa de representacions d’Els Pastorets de JMFT, i crèdits. 

 

 

Entitat que l’ofereix 

Fundació Folch i Torres  

T. 93 864 43 59  

C/e: arxiu@fundaciofolchitorres.org 

mailto:arxiu@fundaciofolchitorres.org


 
 

 

 

Característiques tècniques 

L’exposició consta de 10 cartells. 

Els cartells són impresos en expositors enrotllables (roll-up). 

Cada expositor desplegat fa 85 x 250 cm 

 

Espai 

El conjunt dels 10 cartells exposats fa uns 10m lineals. Cal instal·lar-la en espais 

interiors. 

 

Embalatge 

Cada expositor, plegat i en bossa, fa 100 x 20 x 20 cm,  i pesa uns 5 kg.  

 

Muntatge i desmuntatge 

L'entitat sol·licitant se’n farà càrrec. 

 

Transport 

El transport del material de l’exposició va a càrrec de l’entitat sol·licitant. 

 

Lloguer i assegurança  

L’exposició no té cost de lloguer. L’assegurança dels elements que conformen 

l’exposició anirà a càrrec de l’entitat sol·licitant. 

 

Seguretat 

L’entitat que la sol·licita es farà responsable de la seguretat i el bon estat del material 

exposat.  

 

Formalització de la sol·licitud  

L’entitat interessada en acollir l’exposició ha d’adreçar-se a la Fundació Folch i Torres 

per escrit (mitjançant correu electrònic), per a concretar les dates de reserva.  

 

Activitats complementàries  

És possible d’acordar una presentació i visita guiada de l’exposició, per part de 

membres de l’entitat que ofereix l’exposició. 

 

Crèdits 

Fundació Folch i Torres 

Coordinadora de Pastorets de Catalunya 

Fundació La Roda  

Comissariat: Francesc Foguet i Boreu (UAB, Departament de Filologia Catalana) 

Documentació: Eva Saumell i Olivella (actriu, pedagoga i investigadora teatral) 

Il·lustració: Inés Valls i Fortuny 

Disseny gràfic: Aiksa Rocks 

 


