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Els Pastorets,
fet de resistència

L’APUNT a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els Pastorets han re-
sistit, potser aixoplugats per l’Església, dictadures.
Als teatres parroquials de moltes esglésies de Cata-
lunya, els Pastorets van ser per a molts el seu primer
contacte amb el teatre en català. Per a mi mateix. He
repetit de gran, perquè continua sent un clàssic na-
dalenc. Ni que costi, es continua paint.Jaume Vidal

Ni la lletra de L’estaca. Un dels fets de resistència més
persistents de la història de Catalunya han estat les re-
presentacions dels Pastorets. Ni tan sols la desfeta de
1714 amb el decret de Nova Planta dels Borbons va po-
der eliminar una tradició que venia de l’edat mitjana. És
clar que s’havia de demanar un permís per poder-la re-
presentar. I aquest document és el que ara s’ha trobat

nir el Grau d’Arqueologia
de la University College de
Londres. Va treballar du-
rant anys amb la seva ma-
re a Lumen i posterior-
ment va fundar la seva
pròpia editorial RqueR,
amb la qual –deia– “es va
arruïnar”. Després de tre-
ballar de relacions públi-
ques d’una marca de mo-
da, s’ha dedicat al perio-
disme i a la traducció. ■

“La meva mare
era freda amb
nosaltres, però,
vaja, neixes on
neixes”, somriu
Busquets

L’autor, actor i director
David Espinosa va pensar
que li tocava fer una gran
producció. Com que sem-
pre es mou en precari
(preveia que, si no trobava
sala, sempre ho podria fer
a casa seva) va resoldre
que contractaria per al seu
muntatge fins a 300 ac-
tors, un helicòpter i contí-
nues ubicacions en exte-
riors. Però que, en comp-
tes de fer un càsting d’ac-
tors, es limitaria a buscar
els seus protagonistes en-
tre els catàlegs de minia-
tures de tren. Aquesta és
l’arrencada. El que no pre-
veia era que aquella cari-
catura mordaç, estrenada
a TNT del 2012, esdevin-
dria la peça que més l’ha
fet voltar. La setmana vi-
nent (de dimarts a diu-
menge) representa al Lliu-
re la funció 150.

L’actor es limita a des-
plaçar els personatges no-
més amb el suport d’unes
pistes de so que ambien-
ten els espais. És una ban-
da sonora efectiva. No hi
ha un fil argumental, tot i
que sí que les escenes te-
nen una notable coherèn-
cia i elements narratius.
Com que les figures són
molt petites, l’aforament
s’ha d’abocar a la taula i
només hi caben dues file-
res d’espectadors. Això fa
que l’aforament es reduei-
xi a 22 persones (i els de la
segona filera disposen de
binocles d’òpera per po-
der captar el preciosisme
dels personatges).

Sense pretendre-ho,
Espinosa ha trobat un nou
llenguatge en què, ara, es
troba còmode: ambientar
uns quadres als quals ha

donat un costat fosc, des-
esperat. Amb un final tan
espectacular com política-
ment incorrecte. Per això,
la peça, tot i que parteix
d’un joc que vol caricatu-
ritzar, acaba generant
unes emocions que no són
fàcils i que, per tant, gene-
ren una certa controvèr-
sia fins al punt que l’espec-
tador percep emoció per
uns actors que, en realitat
“no tenen vida”. Espinosa
es converteix en una me-

na de déu o de demiürg
que té plena potestat del
destí dels seus protagonis-
tes. Les sessions es com-
pleten amb una instal·la-
ció al foyer de la Fabià
Puigserver. Cal apropar-se
bé a les parets per captar
cada element (des d’ex-
cursionistes indagant en
les grutes de les parets
fins a una mena de tríptic
religiós amb un pessebre
en què un Pare Noel deca-
pita Sant Josep... ■

‘Mi gran obra’, que caricatura les grans produccions
fent un muntatge amb 300 miniatures, arriba al Lliure
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David Espinosa, l’actor Totpoderós que decideix el destí dels seus actors ■ ACN

A més de
les funcions,
hi ha una
‘mininstal·lació’
al ‘foyer’ del
Teatre Lliure


