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Cent anys
de Pastorets
a Vilassar de Mar
Joan Valls

En aquest llibre que teniu a les mans es pretén ex-
plicar la història dels Pastorets representats a Vilassar 
de Mar durant els darrers cent anys.

Després d’una breu introducció, es fa un resum 
ampliat amb imatges històriques dels primers 75 anys, 
ja que l’any 1993 el Grup Escènic del Patronat Parro-
quial ja va editar un primer llibre per celebrar-los. 

Aquest és el punt d’arrencada per donar veu a les 
entitats que durant aquests anys els han representat i 
que acaba amb la crònica dels darrers 25 anys, vistos 
des de les dues entitats que d’una manera contínua 
els representen, La Tropa Teatre i Nats el 51, resumint 
cada una de les actuacions i acompanyades d’una 
mostra de fotografies, alguns vells programes, algunes 
anècdotes que han quedat en el record i el repartiment 
dels personatges.

 La intenció en editar aquest llibre ha estat retre 
homenatge i agrair a totes les persones de casa nos-
tra que al llarg d’aquest segle de representacions hi 
han col·laborat d’una manera o d’una altra, i animar, a 
la vegada, les generacions futures perquè no es deixin 
perdre aquesta tradició tan arrelada a Catalunya i a 
Vilassar de Mar.

Pàgines: 200 · Format: 19 x 24,5 cm
Tapa tova · Preu s/IVA: 23,08 € 
ISBN: 978-84-17432-2-9

Títol: Cent anys de pastorets 
         a Vilassar de Mar
Autor: Joan Valls

24 €

JOAN VALLS
El seu coneixement de  
l’obra dels Pastorets, en  
diferents versions, ha possi-
bilitat que, amb l’ajuda d’an-
tics companys i veterans de 
l’escenari, hagi posat per 
escrit les seves vivències  
i les de les seves amistats.
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