Aquestes fonts impliquen unes característiques que diferencien les
dues categories de personatges. Els pastors cerquen un «cert» realisme interpretatiu o, si voleu, tenen un peu en el costumisme. Per contra, els personatges simbòlics basen el seu treball interpretatiu en una
estilització pictòrica clarament diferenciada entre el maligne i els
àngels. El mateix cas el trobem en el model iconogràfic de sant Josep
i la Mare de Déu, que obliga a una interpretació austera, continguda,
«digna». Aquest referent pictòric és especialment present a l’escena
final de l’establia, que manté un cert quietisme, malgrat que als personatges protagonistes se’ls permet algunes llicències interpretatives: fer
una broma a la Mare de Déu, una llengota al dimoni, etc.
El fonamental és que Els pastorets esdevé una escola d’actors perquè
ensenya a fer un determinat tipus de teatre, i això és molt útil quan un
actor se’l planteja com un ofici. Des d’aquest punt de vista podríem
dir que haver interpretat uns personatges que formen part de la tradició dramatúrgica del teatre d’aquest país i que —malgrat un cert complex d’inferioritat— constitueixen un referent proporciona una bona
eina de treball i un entrenament útil. Per a la formació teatral és molt
important tenir models de la categoria que siguin, però que siguin
models que la societat reconeix, que l’actor coneix amb precisió i que
al llarg dels anys han estat subjectes d’una certa tècnica interpretativa.
Els personatges d’Els pastorets constitueixen un cas emblemàtic de tot
això. I per molts anys.

Tradició
Jordi Galceran

Em considero més un autor de ficció dramàtica, així, en general, que
no només un autor de teatre, i crec que és, en part, perquè els meus
records com a espectador són un aiguabarreig informe de sèries de
televisió, tebeos, dibuixos animats, pel·lis i, ja més adult, obres de teatre. Com tothom, suposo. També novel·les, és clar, però no tant, les
novel·les sempre se m’han fet costa amunt. Massa feina. Massa feina
per llegir-les, o sigui que escriure-les ja ni m’ho plantejo.
La veritat és que, dels milers i milers d’hores de ficció que he vist,
com tothom, les que m’han agradat, sigui el gènere que sigui, ballet
inclòs, són les que m’han explicat històries. Que m’expliquin històries
és potser el que més m’agrada del món —potser més i tot que explicar-les jo—, i a l’hora d’escriure intento fer això mateix, explicar històries. I prou. Ni més ni menys. Explicar històries, en qualsevol format, sense intentar res més, sense ensenyar res ni reflexionar sobre la
història que explico. Tot per aconseguir el que jo considero que és el
més alt objectiu de la ficció: viure altres vides.
Si en algun moment de tot el que he escrit he aconseguit que l’espectador senti el que sent el personatge, si he aconseguit que visqui virtualment un instant en la vida d’aquella ficció, si he fet que plori, com
jo vaig plorar a Blade Runner quan moria Roy —el replicant a qui
donava vida Rutger Hauer— perquè amb ell morien tots els seus
records, si puc fer-los plorar com plorava Deckard (perquè Deckard
plorava, malgrat que les llàgrimes s’amaguessin barrejades amb l’aigua de la pluja), ja he complert l’objectiu.
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Però parlant una mica de teatre, perquè ens entenguem, quan penso
en el teatre que m’agrada, les primeres obres que em vénen al cap
—i aquestes són les que valen— són Sleuth, d’Anthony Shaffer (que
només he vist en cinema), i El verí del teatre, de Rodolf Sirera. Les
dues tenen tot el que jo intento quan escric teatre: tensió, simplicitat,
sorpreses, emoció, sentit de l’humor... En definitiva, una bona història, un bon conflicte amb personatges que actuen, que prenen decisions i les executen, personatges, per dir-ho clar d’un cop i no marejar més la perdiu, que es comporten com si fossin en una obra de
David Mamet.

De la tradición
se ha de huir...
Roger Bernat
De la tradición se ha de huir cuando se la ha conocido y exprimido
bastante.
Es como tus padres o Jordi Pujol. El problema es que casi no se la
conoce.
Entonces ocurre que se repite un modelo caduco esgrimiendo su
supuesta actualidad y no se repara en que el anacronismo es mucho
peor que el asesinato. Estar de espaldas a una época es peor que
matar a un padre o a la tradición.
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