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Resum: Partint de la pròpia experiència d’adaptació d’Els pastorets de Josep M. Folch i Torres,
Albert Pijuan en planteja una lectura en què remarca els encerts i les mancances que han convertit
aquesta peça en un clàssic vivent respecte del qual, tanmateix, el públic d’avui manté certes
distàncies.
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Els pastorets or the advent of the bored child
Abstract: Having written an adaptation of Josep M. Folch i Torres’s famous Nativity play, the
author uses the experience to expose both the strengths that made it into a classic and the short-
comings that explain the reservations with which audiences approach it nowadays.
Keywords: Catalan theatre, Nativity plays, Els pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús, Josep
Maria Folch i Torres, literary reception, Ramon Folch i Camarasa.

Podem dir que s’ha escrit força sobre Els pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús de
Josep Maria Folch i Torres, com també diríem que no s’ha fet proporcionalment a la
seva magnitud. Ha estat la peça teatral més representada a Catalunya, i encara ara ho
és cada any. I quina altra obra pot presumir d’haver exhaurit els 10.000 exemplars de
només una (la de 1992) de les seves edicions?

L’última vegada que Els pastorets de Folch i Torres va ocupar un espai públic de
debat va ser l’any 2016, durant la commemoració del centenari de l’estrena al Coliseu
Pompeia barceloní. Arreu se’n va parlar en termes similars constatant l’evidència: que,
a Catalunya, Nadal és sinònim de Pastorets. No es va anar gaire més enllà del que ja
van celebrar les crítiques de les primeres funcions. La Vanguardia, 30 de desembre de
1916: «En resumen, un verdadero éxito, como lo prueba no sólo las repetidas veces
que son llamados a la escena los señores Folch i el compositor Catalá, sino los grandiosos
llenos que obtienen las representaciones». O el Diario de Barcelona, del 31 de desembre:
«Es interesante, siendo muy aplaudible, la escena en la que un zagal llamado Lluquet
libra al padre de su amada de las garras del diablo, lo cual se consigue por medio de
una ingeniosa trama que interesa grandemente al auditorio».

En les publicacions del centenari es va consignar l’entusiasme que continua generant
el fenomen Pastorets, el compromís de tots els implicats, amarats de tradició, en les
desenes de representacions que se’n fa arreu del territori, l’escudella barrejada generacional
que provoca i la significació emotiva del relleu dels papers entre pares i fills, etcètera.
Tot de fets incontrovertibles. Enlloc, però, no he sabut trobar un altre fet incontrovertible
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que sempre salta en qualsevol conversa en què es menciona Els pastorets: els esbufecs,
els ulls en blanc, aquella mena de desídia que acompanya qualsevol imperatiu cultural.
Enlloc es va mencionar que una part important dels espectadors s’hi avorreix. Sí, s’hi
ha d’anar. Sí, s’ha de continuar fent. Això no ho discuteix ningú. Ara... quina mandra.

Els pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús és la versió triomfant actualment, tot
i que no sempre ha estat així. Els caputxins del convent de Santa Maria de Pompeia,
propietaris del Coliseu Pompeia, van encarregar a Folch i Torres, activista cristià, que
escrivís una versió més adequada al seu espai, sense sortides de to ni triangles amorosos,
sense «xavacaneries» ni «irreverències», i en alineació perfecta amb el credo, uns
requisits incomplerts per la versió més representada aleshores, Lo bressol de Jesús o
en Garrofa i en Pallanga de Pitarra (que encara són els pastorets oficials a Berga i
Molins de Rei). Si bé és cert que el nou text de Folch i Torres va apostar pel maniqueisme
i la candidesa (aquesta fins a tal extrem que només la podem assumir gràcies a una sus-
pensió de judici radical sota l’argument «Ja se sap, són els pastorets»), també és cert
que la seva proposta va deixar més lloc a l’espectacularitat escènica i va fer guanyar
protagonisme als elements onírics. Dramatúrgicament, però, coixeja de moltes potes.
Només per posar-ne un exemple, el recurs dramàtic més emprat al llarg de l’obra és el
deus ex machina. Cada aparició de Satanàs, la màxima força opositora a la qual Lluquet
i Rovelló ja s’enfronten al segon quadre, va acompanyada de la intervenció providencial
de Sant Miquel per anul·lar els plans dels malvats. Aquest recurs es fa servir en quadres
alternats, i en alguna ocasió fins i tot en dos quadres seguits. El mal és una força ridícula
i fàcilment abatible. També força estúpida. La tensió dramàtica, doncs, és del tot inexis-
tent. I sostenir l’interès popular i intergeneracional durant dues hores i mitja sense cap
mena de tensió és complicat en extrem. La deixadesa del llibret no acaba aquí. El periple
de Josep i Maria és inconnex i capritxós. Les escenes de Lluquet i Rovelló deambulant
pel passat es podrien intercanviar les unes amb les altres i la narració no en quedaria
afectada. Per no mencionar que tota entrada a un Món de Meravelles comporta l’escena
final de sortida d’aquest món, el moment del retorn. Aquí no. Lluquet i Rovelló s’han
adormit al primer quadre (on trobem l’episodi del retorn de Martinet, presentat i resolt
a la mateixa arrencada per simple afecció a la llagrimeta) i, segons aquesta versió, no
es desperten mai d’aquest somni pietós. La nostra mirada narrativa ho detecta de seguida:
es tracta d’una obra plana, redundant i dramàticament poc elaborada.

I amb tot, Els pastorets de Folch i Torres són els més representats arreu del territori.
Parèntesi per un còmput breu de les versions més conegudes que es representen en
l’actualitat a Catalunya: Ramon Pàmies, tres, Frederic Soler «Pitarra», dos, Francesc
d’Assís, dos. La resta és gairebé monocolor: Folch i Torres, vora una trentena. Val a
dir que a la pràctica, però, cada entitat fa la seva pròpia adaptació del text canònic. S’hi
afegeixen les picades d’ullet anacròniques en funció dels fets més rellevants de l’any
en curs així com les gotes d’humor municipal, però també s’hi fan tisorades considerables.
L’encàrrec que vaig rebre de l’Associació dels Pastorets de Granollers anava per aquí.
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Feia anys que reversionaven una adaptació que havia fet Frederic Roda del text de
Folch i Torres, a la qual anaven passant el ribot, i movien pedaços d’aquí cap allà amb
l’afany de reduir la durada de la peça, que en la seva adaptació més fidel no baixa dels
cent cinquanta minuts. La meva feina era que no sobrepassés els setanta-cinc. Es tractava
d’una demanda sottovoce molt generalitzada entre el públic i d’una constatació ja no
exclusiva de l’audiència de Granollers, sinó de qualsevol espectador d’uns Pastorets
comme il faut: a tothom se li feia eterna. Volien que el tret distintiu de l’adaptació de
Granollers fos l’agilitat. Que aconseguíssim mantenir l’essència Folch i Torres però
amb una durada adequada a una canalla d’atenció cada vegada més difusa i a uns pares
afectats pels ressopons nadalencs.

Per discutir dels drets d’aquesta nova versió dels Pastorets, vaig reunir-me amb el
fill nonagenari de Folch i Torres, Ramon Folch i Camarasa, escriptor, dramaturg i un
traductor importantíssim que va competir en prolixitat amb el seu pare. Era qui tallava
el bacallà a la Fundació Folch i Torres, que gestiona els drets de l’obra familiar. Ara
veig que el problema va ser que ho vam intentar fer bé, que li vam presentar la versió
escurçada dels Pastorets perquè li donés el vistiplau, quan, de facto, tots els Pastorets
de Folch i Torres d’arreu es representen adulterats en més o menys mesura. Un cop li
vaig haver enviat la versió de setanta-cinc minuts, em vaig presentar juntament amb
la presidenta de l’Associació de Pastorets de Granollers al Castell de Plegamans, la seu
de la fundació, per parlar-ne, per, creia jo, acabar de llimar les possibles diferències de
la meva adaptació.

Era la tardor del 2018 i Folch i Camarasa moriria el 2 de gener del 2019. Ningú
hauria dit que la reserva d’energia vital ja era a punt d’esgotar-se. L’ímpetu, l’eloqüència
i, a partir d’un determinat moment de la trobada, la seva còlera em van semblar les
d’algú en un estat de forma que ja voldria per a mi. Érem a la sala noble del castell, i
la conversa va començar de manera cordial. Es va interessar pel grup de Pastorets de
Granollers i ben aviat va demanar que li detallés els canvis que havia fet en l’adaptació.
Semblava tenir-hi bona predisposició, no perquè s’hagués llegit el text, que no ho
havia fet, sinó perquè, d’alguna manera, havia falcat a la conversa (molt subtilment)
la pregunta «I tu saps qui soc jo?», i com que sí que ho sabia i a més vaig citar alguna
de les traduccions seves que havia llegit, estava estarrufat. Però a mesura que vaig
anar desplegant les modificacions, retallades i aglutinacions que havia fet del text del
seu pare, Folch i Camarasa va anar canviant d’actitud. No em va interrompre, només
es va anar entotsolant i es va fer evident que a mitja explicació va deixar d’escoltar-
me. Jo vaig acabar el pitch amb el gran titular: he aconseguit que els Pastorets durin
una hora i quart.

Tota aquella descomunal reserva d’energia vital que fins aleshores només havíem
intuït va entrar en erupció. Escridassada, gesticulacions desdenyoses, mofes des de la
butaca dels «balls moderns», vermellor... L’única persona que podia permetre que es
fes aquella adaptació estava sincerament ofesa amb la proposta d’adaptació.
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Segons Folch i Camarasa, Els pas-
torets del seu pare s’havien de muntar
respectant fins a l’última coma i havien
de durar el que havien de durar. La pre-
sidenta i jo vam intentar justificar la sac-
sejada que havíem fet al text: que la gent
demanava que l’obra fos més àgil, que
tenia un humor que potser per als caput-
xins de 1916 funcionava, però que ara
era caduc, que el que havíem proposat
mantenia gairebé intacta l’es tructura i
que no s’havia fet cap intent de secula-
ritzar el text… Després d’intercanviar
opinions oposades durant una bona esto-
na, Folch i Camarasa va tancar la con-
versa amb el posicionament que seria
el definitiu: «Els nens s’han d’avorrir».
Nosaltres vam recórrer a l’obvietat: que
els nens d’avui en dia es distreuen molt
fàcilment i que etcètera. I ell va contra-
argumentar que era beneficiós per a la plasticitat mental infantil avorrir-se, que davant
d’un espectacle avorrit, la canalla, mentre eren allà davant, anaven pensant les seves
coses i les anaven barrejant amb les imatges de l’escenari que anaven copsant de manera
esparsa i que això era un estímul per a la seva creativitat.

Arribats en aquest punt, on uns demanàvem permís per representar una peça escur-
çada i qui havia de dispensar-lo deia que com més llarga millor, vam aixecar la sessió.
Després d’aquesta conversa n’hi va haver d’altres. No és el tema d’aquest paper, però
finalment la versió de setanta-cinc minuts es va poder estrenar, no perquè Folch i Cama-
rasa l’hagués permesa, sinó perquè no s’hi va oposar. El vam convidar a l’estrena perquè
veiés que el que havíem fet no era l’aberració que s’imaginava i ell es va comprometre
a venir; va assegurar que, si no li agradava, muntaria un pollastre durant l’obra. Però
just aquell Nadal va fer un retrocés de salut i no va poder veure la nova versió. I ara
que ja sabem com acaba l’anècdota, anem al punt que de debò m’interessa.

Passada la indignació i l’exaltació del primer rebuig, em vaig posar a pensar en la
seva diatriba. Els nens han d’avorrir-se. D’entrada, hauria subscrit les paraules de Victor
Hugo, «Només hi ha una cosa més terrible que un infern de patiment: un infern d’oci»,
però davant de qualsevol dubte sempre segueixo la via aristotèlica: sortir a buscar els
fets en brut. L’avorriment és un esperó creatiu? La meva primera experiència creativa
van ser els còmics, devia tenir vora els deu anys. Per què vaig començar a dibuixar-
ne? Perquè els dissabtes al matí m’avorria. Després em vaig posar a escriure contes.
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Per què? Perquè m’obligaven a omplir uns quadernets de cal·ligrafia i jo vaig dir que
estava disposat a millorar la lletra però vaig implorar que em deixessin inventar el con-
tingut, perquè repetint ad nauseam aquelles frases absurdes… m’avorria. Anant a la
gènesi dels texts que he escrit, narratius o dramàtics, hi trobo una nota comuna. El
moment de l’espurna, de la revelació, l’aparició de la Idea, sempre sorgeix en un cert
estat d’esponjament, una mena de badar actiu. A més a més, tinc com a tècnica recurrent
que, en moments de màxima exigència creativa, quan et trobes de ple en un text, netejo
la casa en profunditat perquè he comprovat que una feina repetitiva t’allibera espai 
a la ment perquè apareguin les connexions ocultes, com també passa amb conduir o
caminar o veure pel·lícules dolentes (i avorrides).

Al cap d’uns mesos de remenar aquesta idea, vaig llegir Las cosas como son y otras
fantasías, de Pau Luque. És un assaig que reivindica la literatura imaginativa davant
la literatura que opera a través del registre de la realitat. Parlant dels membres d’aquesta
lliga, la dels imaginatius, diu:

[Nick] Cave se crió en la provincia de la provincia. No debía de haber muchos
lugares en los años sesenta del siglo XX que estuvieran más alejados del centro del
mundo que la campiña de Melbourne. Tal vez no es coincidencia que otros artistas
con una imaginación desbordante y la misma tendencia a disfrazarse, como el ya
mencionado Vladimir Nabokov, o Federico Fellini, también crecieran en las pro-
vincias de otras provincias del mundo; la rusa y la italiana.

Tot seguit, Luque defensa que «el tedi i la comoditat» de la vida a la província de la
província és un líquid amniòtic idoni perquè proliferi el caràcter creatiu. I, en efecte,
sembla que els estudis més recents en l’àmbit de la psicologia, la pedagogia i la neu-
rologia assenyalen que hi ha un vincle entre avorriment i creativitat. Després de passar
per aquest raonament, l’exigència d’aprimar a menys de la meitat Els pastorets se’m
presenta com una decisió nefasta imposada per adults vençuts. És una capitulació a
l’exigència actual d’eficàcia i eficiència, fins i tot en l’entreteniment. Si una cosa es
pot fer en setanta-cinc minuts, per què s’hauria de fer en uns improductius cent-cinquanta
minuts? Setanta-cinc minuts d’entreteniment per a entrenar la canalla en la hiperactivitat
i per deixar-los ben clar des de petits que l’avorriment és una xacra que cal evitar.

L’avorriment ens atrapa en una situació de desconfort (tant, que en un d’aquests
incomptables estudis sobre l’avorriment, el de Timothy Wilson publicat a la revista Science
el 2014, el 64% dels homes i el 25% de les dones van preferir autoinfligir-se petites des-
càrregues d’electroxoc a estar-se quinze minuts sense fer res). El que passa al nostre
voltant, o a l’escenari, no aconsegueix captar-nos l’interès i la ment es posa en marxa per
adobar la sensació de buidor. Em ve al cap el cinema d’Albert Serra, que sembla que
tingui com a propòsit l’exaltació de l’avorriment creatiu: un pantà d’ensopiment salpebrat
amb un grapadet de moments dialogats per evitar que caiguem en el sopor total.
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Els pastorets de Folch i Torres són avorrits, tothom ho sap i és profecia. I si resulta
que han acabat sent l’últim espai on ens podem avorrir conjuntament, amb la canalla,
potser hem de defensar que ho siguin. De Victor Hugo i el seu «infern d’oci» passo a
considerar Jorge Bergamín: «El aburrimiento de la ostra produce la perla». Els pastorets,
reserva natural de l’avorriment nacional.
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