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Con la nueva ley de “seguridad
ciudadana”, a los escraches a las
mujeres que van a abortar, ¿también
les caerán multas de 30mil €?

Calla! I una marató contra l’evasió
fiscal? Potser recolliríem tantes
dades que no caldria fer-ne més.
“El marcador diu que a Andorra...”

Harta de pelis sobre padre ausente al
que hijo perdona. Por suerte en Destino
Marrakech (obra de una directora)
también se ve punto de vista de la madre

Joan Lluís Bozzo Director teatral

Ei! Com va tot? Encara som
indepentistes, oi? És que com que
ningú diu res...

#tuitsdecultura Julia Otero Periodista
@julia_otero

Francesc Serés Escriptor

rets, diu que li sembla molt bé
perquè, de fet, és el que sempre
ha passat. Nascuts de les repre-
sentacionsmedievals que se cele-
braven a les esglésies per Nadal,
va arribar un moment que van
acabar sortint dels temples com a
funcions molt populars deslliga-
des de la litúrgia.
I al llarg del temps van anar

apareixent versions de la histò-
ria, de les quals, confirma Del
Río, el rei imbatible avui conti-
nua sent Els pastorets o l’adveni-
ment de l’infant Jesús (1916), de
Josep Maria Folch i Torres, amb
els entranyables pastorets Llu-
quet i Rovelló. Potser perquè, as-
senyala, a banda de ser divertida
i familiar, aquesta obra permet
molt fàcilment que els grups que
la representen la vagin adaptant
al seumoment i les seves necessi-
tats. Però a la llista històrica tam-
bé hi ha, per exemple, els popu-
lars Pastorets de Pitarra, titulats
Lo Bressol de Jesús o en Garrofa i
en Pallanga, del 1891, que en el
seumoment van suposar una dig-
nificació del gènere i li van obrir
les portes als principals teatres
del moment.
I sembla que nohi falten candi-

dats a abordar nous Pastorets.
Lluís Homar, que en aquests mo-
ments representa Terra baixa al

teatre Borràs i assaja al TNC com
a director i actor L’art de la comè-
dia, d’Eduardo de Filippo, confes-
sa que és un dels seus reptes pen-
dents. Recorda haver-los vist des
de petit i haver fet als 14 anys de
Getsè, que ven l’ànima al diable. I
també va participar en els Pasto-
rets que es feien al Romea i que
dirigia el seu oncle. “És una tradi-
ció fantàstica juntament amb la
Passió, i tinc voluntat de muntar-
los, fent una cosa nova, recollint i
també intentant aportar. De fet,
com Terra baixa, l’obra que ara
protagonitzo, també és una qües-
tió de llum i foscor. Fa temps que
dic que ho faré, i la veritat és que

em ve molt de gust”, assenyala. I
remarca la condició de planter te-
atral dels Pastorets, perquè no es
tracta només del plaer de veu-
re’ls, sinó sobretot del plaer de
fer-los, de trobar-se, d’anar pre-
parant-los al llarg de temps, du-
rant molts vespres, amb molta
gent, des de petit.
El director teatral Joan Maria

Segura va encanar en el seu mo-
ment el pastoret Rovelló i diu que
en aquests muntatges hi ha un
fort component familiar, de tradi-
ció: “Molts pares hi han passat i
volen que els seus fills també els
facin, la gent se sap la història, es
valora poder participar-hi tots
plegats”. Recorda, a més a més,
somrient, que aquestes funcions
als pobles s’aprofiten moltes ve-
gades per fer “crítica social i polí-
tica del que passa a la localitat,
com també de vegades s’aprofi-
ten els pregons de festamajor per
criticar l’alcalde”. Uns muntatges
pels quals han passatmolts actors
i directors i que “et permeten créi-
xer passant d’un personatge a l’al-
tre amb els anys”.
Joan Font, de Comediants, que

en aquests moments dirigeix el
musical Fang i setge a Olesa i que
també va créixer almón dels Pas-
torets –“vaig fer des de Rovelló
fins a Satanàs”–, creu que efecti-
vament són un planter teatral
enorme, perquè ensenyen i fan
“que t’espavilis”, t’obliguen a ex-
pressar-se i a treballar en equip. I
diu que continuen sent un feno-
men perquè les persones “neces-
sitem rituals en la nostra vida, de
fet n’estem creant contínua-
ment”. Necessitem, diu, sentir-
nos gregaris, repetir el que ja sa-
bem. I, a més a més, assenyala
que els Pastorets continuen re-
presentant aquesta part llegendà-
ria i mítica de la nostra cultura, el
bé contra elmal, l’aventura del vi-
atge. “Exactament igual que La
guerra de les galàxies”, somriu.c

@FrancescSerés
Laura Freixas Escriptora
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PASTORETS ENFRONTATS

El Poliorama presenta
una versió de Paco
Mir, i el Club Capitol,
la de Cristina Genebat

Cristina Genebat en una escena de Santa Nit, al Club Capitol

UNA GRAN REPRESENTACIÓ

Només les funcions
de la Coordinadora de
Pastorets mobilitzen
6.000 persones

JOSEP MARTÍN

FELIPE MENA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
aMare deDéu és ara
una dona anomena-
da Maria i que serà
mare soltera gràcies
a la inseminació arti-

ficial. Els pastorets, dos joves del
Raval a l’atur, un d’ells un astrofí-
sic que vol veure el cometa que
travessarà el cel aquella nit. El
portal de Betlem s’ha convertit
en una parada dels Ferrocarrils
de la Generalitat. El bou i lamula
són dos senglars de Collserola. I
hi ha mòbils, missatges de text i
una gran contaminació que difi-
culta veure les estrelles. Són uns
Pastorets contemporanis, sí, de
la Barcelona del 2014, però uns
Pastorets que, paradoxalment,
busquen endinsar-se en el sentit
primigeni d’aquesta celebració.
És Santa Nit, una comèdia que
s’estrena demà al Club Capitol
(on hi serà fins al 17 de gener), i
que per a la seva autora i protago-
nista, l’actriu Cristina Genebat,
simbolitza, com els Pastorets ori-
ginals, la celebració de la vida, en-
cara que, assenyala, avui ens ha-
guem oblidat totalment del que
significa el Nadal. “El que és més
maco d’una celebració és saber
què estàs celebrant per poder
viure-ho”, i el cas delNadal, asse-
nyala, és un oblit escandalós, per-
què avui consisteix només en
una orgia de compres.
Genebat, que debuta com a au-

tora teatral amb aquesta obra
que a més codirigeix el seu ma-
rit, el també actor Julio Manri-
que, explica que fa tres anys que
donava voltes a la idea d’un es-
pectacle de creació a partir dels

Pastorets. “Em cridava molt
l’atenció el fenomen, que es con-
tinuïn repetint amb aquesta vita-
litat any rere any. Jo no vaig par-
ticipar de petita en funcions dels
Pastorets, com sí que ho van fer
altres membres de l’obra, com
l’Ivan Benet o l’Ernest Villegas,
però sí quem’interessamolt el te-
ma de la religió des d’un punt de
vista teòric”, diu. Així que va co-
mençar a bussejar en els refe-
rents, els orígens, per portar la
història tradicional a avui dia,
partint sobretot del que creu que
hi ha l’essència i el que significa
avui per a nosaltres.

I el que té clar és que encara

que aparegui el mal, que apare-
guin Satanàs i Llucifer, és una
història on triomfen el bé i
l’amor i que, “bàsicament, cele-
bra un naixement”. “El naixe-
ment d’un nen, que podrà arri-
bar a ser especial després o no,
però això és en realitat el que
menys importa. I l’obra vol re-
cordar això, que a més de com-
prar regals pensem una mica per
què ens trobem, per què ens aple-
guem en aquestes dates, què sig-
nifica”.

De fet, en aquest sentit Santa
Nit és també unamagnífica excu-
sa perquè es tornin a reunir en
escena un grup de joves actors

que són ja gairebé una família:
IvanBenet,MarcRodríguez–Ge-
nebat ja pensava en ells i en la se-
va química a l’escenarimentre es-
crivia el text–, Ernest Villegas,
Mireia Aixalà, Albert Ribalta i
Norbert Martínez, que compar-
teixen escenari al costat de l’auto-
ra i que són dirigits per Julio
Manrique i Xavier Ricart.
Manrique afirma que Santa

Nit és una obra inspirada en la
tradició dels Pastorets però amb
vida pròpia. “La Cris l’ha anat
cuinant a foc lent, prenent l’es-
tructura d’alguns dels personat-
ges i de les situacions i cosint
una comèdia molt ben construï-
da en la qual es nota que en la se-
va feina coma traductora (ha tra-
duït obres teatrals com Incendis i
Roberto Zucco) ha pogut conèi-
xer bé la fusteria de molts tex-
tos”, afirma el codirector i com-
pany de l’autora. I el resultat,
diu, “és una celebració de la vi-
da”. Un text on elNadal no és no-
més consum sinó que “apel·la a
la màgia, a la vida, que parla so-
bretot del bé, i que ho fa en for-
ma d’amistat, de solidaritat”.
De fet sens dubte la màgia se-

gurament ha estat molt impor-
tant per poder encaixar aquest
muntatge amb ni més ni menys
que set actors en el reduït escena-
ri del Club Capitol de la Rambla
barcelonina. “Ens hem hagut de
trencar les banyes, perquè la pe-
ça transcorre en molts espais di-
ferents de la ciutat, des del Raval
a la Floresta passant per una
clínica”, reconeix Manrique, pe-
rò al final creu que han trobat el
desllorigador en una cortina que
es va obrint i tancant revelant
espais.c

Cristina Genebat escriu i protagonitza ‘SantaNit’, uns Pastorets a
la Barcelona actual que busquen endinsar-se al seu sentit original

Celebrar, avui, lavida

“L’obra celebra el
naixement d’un nen;
potser després serà
especial, però és el
que menys importa”


