
ELS PASTORETS o LA FESTA DINS LA:FESTA

Jafaun grapatd'anys, el malaguanyatJoaquim Vilá

i Folch, crític, director teatral i etnocoreógraf, va

publicar a Serrador -on hi col.laborava habitual-

ment- una crida demanant informació d'obres so-

bre "Pastorets" de més de cinquanta anys d'anti-

guitat, destinadaal treball que tenia intenció de fer

sobre el tema. Després dels contactes i l' oferta de

col.laboració, varem iniciar unaamistatque duraria

sempre, és a dir fins a la seva mort, ocorreguda

inesperadament a l'octubre de 1997.

Ens veiem en ocasions molt diverses i també a

Vilanova. Amb el grup deCornellá Triangle Teatre,

per ell dirigit, va portar al Católic la reixida "Pedra

de Tartera". Va ser present també a l'estrena de

"El Foc de les Ginesteres" de la má deL'Escotilló

G.T., aquest cop com espectador. Recordo be la

incisiva crítica queva fer del muntatge de l' obrade

Josep M" de Sagarra, crítica breu pero explícita i

sensemala baya. Poc abansde la sevamort havia

tomat a Vilanova per posar en escenaal Católic

l'obra "Retrospectiva de Rosa Von Vass" amb el

seu grup Triangle Teatre, i protagonitzada per la

coneguda periodista/actriu Marta Romagosa, la

qual va aprofitar l'avinentesa per departir amb la

sevafamília vilanovina i recordar el seubesavi, un

deIs estrets col.laboradors de l' escolapi Eduard

Llanas en l' aventura naturalista a les darreries del

segle XIX. En aquestaocasió també varem parlar

amb enQuim deIsdiversos vessantsqueensunien.

La magna obra sobre "EIs Pastorets" l 'havia anat

ajomant empésper les obligacions del dia a dia de

l'home d'acció que era, compromés amb el país a

través de la cultura popular. Entre aquestesobliga-

cionshi havia l' anualcoordinació aldiari Avui, cada

Nadal, de la secció destinadaa les representacions

dePastoretsarreu deCatalunya, feina quecontinu-
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aria fent, si no recordo malament, desprésd'haber

abandonat en aquest rotatiu la secció de crítica

habitual de la cartellera teatral.

Per la nostra banda, a Vilanova haviem continuat

treballant sobre aquesta manifestació del teatre

popular, investigacionsquehaviempublicat, enpart,

al llibret que acompanya el disc "Els Pastorets a

Vilanova i laGeltrú", produit pelFIMPT l' any 1993.

En aquellapublicació referenciávem les obresma-

nuscritesper l' aficionat local Ramon Pina entre els

anys 1821 i 1828, del qual sabemque era músic a

més de voluntari de la Milícia Nacional i home

vinculat a l'únic teatre local d'aleshores, que des-

prés, quanjo no s'hi feia teatre, seria batejat com a

Gran Salón, i vulgarlent La Sala, destinat ja sola-

ment asaladeball, local que increiblement avui dia

es troba en la més pura ruina, malgrat ser un dels

espais teatrals més antics del país.

El coneixement de I'existéncia d'aquests manus-

crits va portar aQuim Vilá aqualificar-ho d'esglaó

perdut entre les representacions modemes i la

llarga tradició que arrencava del teatre medieval i

els misteris i consuetes, malgrat no els arribés a

veure ni a treballar-hi.

Pel que fa a Vilanova, la tradició teatral deIs

Pastorets es remuntava de més enrera, com ja va

anotar JosepAntoni Garí en els fascicles encartats

alDiario deVillanueva vers 1860,elsqualsrelligats

consituirien lacelebrehistoria local. En aquellaobra

i en el capítol XXIV dedicat a Teatros y Casinos,

Garí escrivia: «Hasta elpresentesiglo Villanueva
careciade Teatro,así esque,ningunacompañía
cómica habia representado en ella comedia,
dramani tragediaalguna, bien que en todo el
siglo próximo pasado (y tal vez antes) se
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representaban por aficionados los dramas

sacros de la Pasion de Ntro. Sr. Jesucristo y el

vulgarmente llamado los "Psstotcillos". A falta

de teatros, estos dramas eran representados

dentro del edificio llamado "las prensas de

S.Antonio", sitio muy poco á propósito para

representaciones de esta clese.>

Garí, potser per la seva condició de religiós, era

molt taxatiu respecte del teatre profa -tingut du-

rant llargs anys com a pecaminós- al qual en nega

qualsevol vestigi a Vilanova - extrem que ens

plauria que amb el temps fos desmentit- tot el

contrari dels drames sagrats.

L' any 1804 el senyor Pere Güell va construir

l' esmentatteatreconegut com La Sala,enel qual es

ferenja tot tipus derepresentacionsi també-segons

es dedueix de materials dadrec inventariats al

teatre uns anys 'després de la seva estrena- les

representacions de La Passió i Els Pastorets.

Anteriorment i com e,menta' Garí, les funcions

s'havien fet al local conegut com Les premses de

Sant Antoni, que es trobava a la zona nord de

l'actual carrer de les Premses.fancant l'accés vers

el torrent de la Pastera.

En aquest local s'hi recollien les contribucions de

fruits per a la parroquia -d'ací la utilitat de les

premses allí ubicades- i fora de la temporada

oleícola es feia servir per altres fins vinculats

d'una manerao altra a l'Obra de SantAntoni. S'hi

van fondre algunes campanes i s'hi feien els

esmentats espectacIes teatrals. Aquest espai

vinculat a I'Església, utilitzat com veiem per a la

representaciósacra,constitueix un estadiposterior

dels antics drames litúrgics representats segles

abansdins delstemples,generalmentpelsmateixos

c1erguesi en llatí, i que es transforrnarien en els

misteris i consuetesrepresentatsj aper seglars i en

la llengua vernácula en atris, c1austres i altres

espais externs a les esglésies,

És ben probable que el "tal vez antes" esmentat

per Garí correspongui a representacions sacres

efectuadesintra-murs del temple, lesqualspodríen

tractar fins i tot algun tema o cic1e diferent del

Naixement i PassiódeJesucristi mésconcretament

el Tránsit i Assumpció dela Mare deDéu. D' aquest

cas, com en molts altres del nostre passat,

dissortadament en tenim notícia solament per les

prohibicions. En el Llibte de Cartells conservat a
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l' Arxiu deSantaMaria dela Geltrú s'hi podenllegir

les disposicions episcopals amb data a 27 de

novembre de 1744, les quals fan referencia a

aspectes festius i de funcionament interno Estan

signades per «Francisco, Bisbe de Barcelona i

Ve. 01./ / Por mandato del Obispo mi Sr. Dn.

Miguel Gonza1ez de Quintinilla». De les

disposicions n' hi haduesquetractendefets teatrals

o para-teatrals.

de la Assumpció de Metie Ssma. de posar en 10

llit de la Mete de Déu en lloch de Ange1s infants

o criaturas las qua1spet sa innocencia no sols

causan molestia, si que també distrauhen a1s

que ab devoció assiteixen en 10 altar o Ig1a.; pet

90 eb tenor de las presents ordenam y manam

que de assí al devant no se practique sembletit

costum. Sí que seposen Ange1sde la manera que

se acostuma en la mateixa Ig1a. en la octava de

dita Assuncio»>.

La primera tracta de l' assisténcia de nens vestits

d'angeletacomboiant elllitde laMare deDéu el dia

de la festa major: <cltem per quanhavem sabut10

costum que te la Ig1a. de la Gelttú en la festivitat

Tot i tractar-se d'una acció teatral molt minsa, la

seva importancia rau en la localització dins del

temple,perquécal tenir encomptequelaparticipació



a la processó de nens i nenes vestits d'ángels en

carros triomfals i altres disposicions acompanyant

la Mare de Déu era una práctica habitual en el

barroc que encara es pot veure en alguns indrets,

especialment aquells que varen optar per

celebracions periódiques, disposició que permet

amb més facilitat la perpetuació de la festa

primigénia. He vist aquestsmuntatgesalesSisenals

delaMare deDéu deVallivana aMorella (Maestrat)

i a la Vintiquatrena de la Mare de Déu de la

Misericordia a Reus (Baix Camp).

Altrament, la minsa descripció del costumplanteja

alguns interrogants. Era una representaciópuntual

o durava tot el dia?Podia ser el darrer vestigi d'un

misteri o representació més antiga? En tot cas, els

infants no els posaven allá per fer-Ios retratar.

L'altre exort del senyor Bisbe és molt més elar i

aquestfa referencia al temadel ciele delNaixement

deCrist, situat en la nit deNadal: <<Item prohibim
e manamque en las matinasde la nativitat del
Sor. se fassan representacionsalgunas en la

Ig1a.per ser cosamo1timpropia e indecenta las
Divinas a1avam;as.Sí que se canten estasab
solemnitaty reverencia, vo1enty ordenantque
solament se canten villancicos entre los
nocturnos, acompañant la tnustce, com se

practica en mo1tasIg1as.»

Aquestes representacions dins el temple en la

nit de nadal constitueixen un elar antecedent

dels "Pastorets".

Francesc Curet en la seva Historia del Teatre

Cata la apunta com podien ser aquestes

representacions: «A l'esglésie, la nit de nada1
era l'escollida per ce1ebrar-hiamb alegria i
esplendor l'adoració de1spastors, abans o

desprésde la Missa del Gall. Al davant o al

darrerade l'a1tar major, si hi havia, en aquest
darrer cas, prou espai,guamien un naixement

r
amb la Verge, el nen Jesús,Josep,el bou i la

mula, en imetges,i un éngel, representatper un
noi, encarregarde cantar,en el momentprecís,
l'anu~ci elspastorsd'hever.net el Fill deDéu i
el "Gloria in exce1sislDeo". La tramade la pece

escénice,compostade cents, recitats i diaJegs,
d'acord amb la tónica del<teatremedieval, era

,~,

ben senzilla i culminava amb l'adoració dels
pastorsi les pastores,que oferien llurs presents
enmig d'un escJatde cantúries,crits de joia i
ballades amb acompanyament d'instruments
musica1sde tota mene>>.

El missatgetrascendentd'aquestdrama sacretrans-

format ambelpasdelsanysenelstradicionalsPasto-

retstal i com elsconeixemavui dia,s'ha sostinguten

un equilibrat esquemadramátic d'una gran forca

artística,adquiridacomhemvist enun dilatatperíode

detemps.La representaciós'ha adaptatalllenguatge

i l' escenografiadecadamomenti tambélesmúsiques,

perqué aVilanova raresvegadess'han concebutuns

Pastoretssensemúsica.

Aquesta trajectória del model vilanoví que s'ha

succeít almenys en el darrer quart del mil.leni que

s'acaba, presenta unes fites ben determinades -

algun dia enshi entretindrem- que han esdevingut

referents obligats de les generacions que han anat

agafant el relleu de continuítat, tots plegats

agombolats i atretsper la inmortal magia del teatre.

Si la festa representa,en el seusentit més pregon,

el trencamentde la quotidianeitat o el capgirament

del' ordre habitual de lescoses,hom haqualificat el

teatre com la festa dins de la festa, perqué permet

entrar en un món fantástic que capgira encaramés

l' ordre imperant, i enmoltes de les ocasions fins el

denuncia o el satiritza. No enshad'estranyardoncs

que tambéenelsPastoretshi tingui lloc mitjancant

els cup1etsla crítica més actual. Tampoc que hagi

estat l' escolaobligada -a nivelllocal i de país- de

bons artistes, actors i directors, que han tingut i

tenenprojecció nacional o universal, pero sobretot

que hagi estat, entre les manifestacions del ciele

nadalenc,un recer per a la fantasia i la complicitat

que ha fet gaudir totes les edatsde cadageneració.

Xavier Orriols Sendra

Nota:

1EstractadeFranciscodelCastilloy Vintimilla, bisbe
deBarcelonaentre1738i 1747,undeisdiversosbisbes
deparlacastellanaqueocuparenla seubarceloninades
delregnatdeFelipV.


