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El tema de Nadal, inclús pel no creient,ésun tema moIt
temptator. 1 ho és en tots els aspectes: religiós, artístic,
popular, folklóric, etc.

Val a dir que el tema s'ho val. Ni que el Menut que
neix a Betlem no fos qui era, el tema val pel seu aspecte
profundament humá, humaníssim.En els nostres dies, que
s'exploten temes tan intrascendents, fent-ne d'ells serials
de tota mena, ja em direu si el tema de Nadal no dóna peu
a tota mena de belles interpretacions.

1 mireu si el tema val la pena, que fa uns dos mil anys
que tots plegats l'estem explotant i sempre,cada any, s'ens
presentaviu i nou, talment com si arrenquesde l'emoció
del primer dia.

Fa uns dos mil anys que aquest tema mou, en tots els
ordres, el cor de mil-Iions de creients que manifesten en
aquestaocasió anual una explosió de la més sana alegria.
1 als no creients o creients de circumstanciesels hi fa fer
una pausa, com una mena de compás d'espera en el seu
camí de l'art o de la literatura per a dedicar a aquesttema,
tal vegadala millor pintura, la millor esculptura o les pa-
ginesmés belles de la sevaobra literaria.

Aneu-la seguint la trajectoria del Nadal d'enca que
aquestadiada n'inicia amb el naixement de debo d'aquell
Menut Diví que naixia a l'estable del Portal de Betlem.
Tot gran artista, tot gran literat s'ha sentit atret, arravatat

.pel tema i una vegada a l'any tot ell i el seu art o el seu

. verb s'han vist empesosa recordar amb emoció aquell Nin,
aquella Mare, aquel gran bonas de Sant Josep,aquells an-
gels,aquells pastors,aquells reis de l'Orient, tan esplendids
com si llavors ja fossin els amos del petroli... i sobretot
aquell pessebre,símbol deIs símbols de tota una Divinitat
redemptora que ve al món sapiguent ja de naixenca, tot
allo que li espera.

No cal pas dir de quina manera tots plegats l'hem
idealitzat aquest pessebre.Ho hem fet de tal manera com
si allí s'hi celebrésaquellaNit del Primer Nadal-del Nadal
veritat- un deIs nostres Nadals meravellososde tots els
temps... •

1 pensarque aquella nit del Nadal veritat, fou realment
una tragedia de fred, de mal acondicionament,de foscor i
de vaguetatsde tota mena, malgrat que nosaItresvolguem
poblar-la. de pastors enendrits, d'ángels meravellosos i
d'estelsrutilants...

" ,

Pero aixó és completarnentigual. Perqueel que compta
ésque el Nadal ha restat,i ha restat, precisament,pels per-

:sonatgeshumaníssims'que l'integren i pel sentit Diví de la
~Divina Tragedia que cornenca ambt una naixenca de cir-
cumstanciestan calamitoses,humanament parlant. Yper-
que aquestselements.humansque integren la tragedia ens
mouen les fibres mésíntimes al veure el que veiem. 1 que
veiem? i .

Senzillament: no hi manca el pare, la mare, el Menut
que neix i l'acompanyament de la mula i el bou, dos ele-
ments, per cert, de primeríssima necessitatpel viure i el
treball de la gent d'aquell temps. L'escenari no pot ésser
més inhospit. Un establei una trista menjadora i un portal
esbalandrat per on els elements hivernencs hi entren per
acabar de fer un panorama encara de més sordidesa,de
més desolació.

Pero en aquestatragedia, tan divinament humana, no-
saltreshi hem muntat tot un món d'encanteri fent d'ell una
Nit de Nadal deliciosa on s'hi barreja tot, com en els nos-
tres pessebresinfantils: tot un món de pastors adalerats,
amb un rabada repatani que ensdóna la nota cómica, amb
angelsi estrellesi llums celestials de tota mena i inclús bes-
llumant ja la vinguda d'aquells Reis misteriososde l'Orient.
Amb tots aquestselementsnosaltres hem maldat, fa cosa
d'uns dos mil anys, pal-liar la realitat d'aquella trágica nit
del primer Nadal que passarenJosepi Maria a la vinguda
del seu Nadó.

Com us deia, d'aquella nit trágica nosaltres n'hem
, fet tot un món d'encanteri, de sublimitat divina i profun-
dament humana i que ha estat viscuda en tots els temps
per artistes, literats de tota mena i gent de poble. Nosal-
tres, com una síntesid'aquestameravellosavisió del Nadal
idealitzat, hi trobem, per damunt de tots, un home, un ar-
tista meravellós del boix que es mogué tota la seva vida
dins del clos de la nostra Vilanova i la Geltrú. Em refereixo
al gran artista xilograf, Enric Cristófor Ricart i Nin.

Si us vaga de repassarla sevaobra veureucom hi abun-
da el tema nadalenc.1 hi abunda en tota mena d'aspectes
i sempred'una manerameravellosa.Té, solament,una cosa
que no m'atreveixo a qualificar com a defecte,perque les
xil-Iografies de Ricart no en tenen per mi, de defectes,són
semprepures i clares.Pero ésque Ricart s'ha fet un Nadal
per ell sol (com en tantes aItres coses)i el viu cada any
d'una manera intensa a casa seva, a fora, a l'Associació
de Pessebristesde la qual ri'és el President,a Poblet, d'on
n'és membre del seu Patronat que li encomanales nada-
lenques perque sap que ningún com ell sabrá interpretar
el Misteri de Nadal en la seva humilitat que traspua per
tots cantons aquella sublimitat senyoraque ell sabia posar
en tota la seva elegant producció.

Les heu contempladesbé, alguna vegada,les xilografies
nadalenques d'Enric Cristofor Ricart? Feu-ho! Sobretot
en el cicle nadalenc. No hi trobareu a mancar cap ni un
dels elementsque a vosaltres,quan éreu menuts, us emo-
cionaven.'1 veureu de quina manera Ricart sap ennoblir
la Divina tragedia d'aquell naixement amb elements que
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ens fan veure plenament idealitzat aquell portal abandonat
í destartelat, on en una nit semblant s'hi produía el Gran
Misteri.

Ricart és el gran sublimitzador d'aquesta efemérides
trascendental que ens commou cada any, als creients, als
no creients i als indeferents inclús,

EIs angelsi els pastors,el rabada inclús, l'Establia amb
els seusarraulits habitants, l'estrella rutil-Iant, seran la te-
matica de Ricart per als seusboixos, altrament sempreva-
riats dins de la monotonia del tema.

L'obra nadalencade Ricart és abundantíssima.Tal ve-
gada el Reial Monestir de Poblet en tingui el recull més
valuós.En col-Iecionsparticulars aquesttema abunda,Pero
on trobem reunits tots els elementsdel tema nadalenc,grats
a Ricart i tradicionals a Catalunya és senscap mena de
dubte en les seves meravellosesxil-lografies il-lustratives
del «Poemade Nadal» de JosepMarta de Sagarra.

Aquest «Poema de Nadal», meravellós en tots sentits:
pel contingut dels seusversos i per l'expressivitat i bellesa
de les xil-Iografies de Ricart que l'il-lustren, fou editat
l'any 1931.Aquell Nadal, el poeta, Josep M.O.de Sagarra,
ensfeu una lectura del Poemaa la vella Llibreria Catalonia.
Ricart hi era present. Allí varem adquirir-ne un exemplar

d'aquesta obra d'un dels més grans deIs nostres poetes.
El llibre, després de tots els trasbalsos soferts, ha estat
reeditat per setenav~ada l'any passat, 1972.Sis de les set
edicions són fetes desprésde la riostra guerra civil i quatre
d'elles reproduínt totes les xil-lografies de Ricart. .

Enric Cristofor Ricart1él.l expressamentper aquestPoe-
-ma de Nadal del seu amic JosepM.'· de Sagarra,vint-i-nou
xil-Iografies, totes, esta clar, de)gran sabor nadalenc i en
perfecte acord i compenetració amb els versos alats de
Josep Maria de Sagarra.

Cada any, quan torna el cicle nadalenc,em plau treure
la pols del meu vell exemplar del Poema de Nadal que
Josep Maria de Sagarra va dignar-se dedicar a la meya
filla l'any 1951quan estiujevaa Vilanova i passavemtantes
estones junts, amb Ricart, Cabanyes,Torrents, Alemany
i altres... i bo i rellegint-ne aquellsversostan clars, em fonc
en la contemplació de tot aquell rosari d'estampesnada-
lenques amb que l'Enric Cristófor Ricart decora tan tan
bonicament aquell «bouquet» de llibre que tot ell no té
desperdici: Pels versos de Josep Maria de Sagarra i pels
boixos d'Enric Cristofor Ricart.

Nadal del 1973.

Joai1:'Rius i Vila

Soci: La publicació d'aquest butlleti, nornés és pos-
sible qráoies a la generosa col'laboració deis anunciants.
Recordeu-ho.
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PASTELERIA

En 1859 se abrió un local
con espíritu de servir,


