
Quan, després de passar-ho fatal, el 
personatge interpretat per Cristina Ge-
nebat, que fa el paper de partera en la 
seva comèdia Santa Nit, una història de 
Nadal, té la criatura al mig del carrer, 
la inhospitalitat del lloc i del moment 
queda de seguida contrarestada pels 
amics que l’envolten amb calidesa 
i pel brindis efusiu de tothom per la 
felicitat d’ella i del nouvingut a la terra. 
L’escena clou l’espectacle i la seva ten-
dresa inesperada dispara una ovació 
sorollosa i immediata amb la qual cada 
espectador s’espolsa els rogalls del 
coll i la pell de gallina que ha provocat 
l’emoció inevitable. Vet aquí 
la culminació d’uns Pastorets 
laics, urbans i contemporanis 
que necessitaven aquesta clo-
enda suggeridora de l’analogia 
substancial amb la narració bí-
blica de Betlem: com la cova mi-
sèrrima, un carrer del Raval és 
un lloc ben inadequat per acollir 
una vida fràgil que comença 
fora del claustre matern.

L’escena última de l’obra, di-
rigida per Julio Manrique i Xavi 
Ricart, m’havia de recordar per 
força l’anècdota que vaig viure 
fa molts anys –40, potser 45– 
quan una matinada, en tornar 
a casa des d’El Correo Catalán, 
un veí metge especialista en 
pneumologia, molt agitat, em 
demanava davant del meu por-
tal un ajut perquè la seva dona 
ja estava parint, sense temps 
per anar a l’hospital. En efecte, 
asseguda al seient de davant 
d’un sis-cents, la partera feia 
moviments desesperats de do-
lor, amb les cames contra el 
parabrisa, mentre la criatura 
pràcticament estava naixent. El 

marit la va assistir i jo el vaig ajudar 
aguantant la porta del cotxe i anant 
a cercar a corre-cuita alcohol i cotó 
fluix, unes tisores per tallar el cordó 
umbilical, una corbata per lligar-lo... 
Recordo que els nervis i la preocupació 
pel que podia patir la criatura es van 
esvair tot d’una en veure com la mare 
acollia la nena acabada de néixer i el 
somriure d’agraïment que em dedicava 
per haver estat al seu costat en una 
hora tan compromesa. I recordo també 
perfectament l’esgarrifança d’emoció 
que se m’arrapava a l’esquena i que 
allà es quedava fins que el sis-cents 
va desaparèixer, camí de l’assistència 
clínica que, malgrat tot, mare i filla 
necessitaven.

Aquella va ser una emoció de la 
mateixa naturalesa que la que l’altra 
nit se’m desvetllava al Capitol, amb 
l’escena que he explicat. Crec que 
Santa Nit és una comèdia un xic irregu-

lar, amb alts i baixos, potser amb una 
preocupació excessiva per provocar la 
riallada, però amb un rerefons on ba-
teguen amb una radical sinceritat les 
preguntes assenyades que es formula 
Cristina Genebat, l’autora. “Per què, 
per Nadal, a Catalunya, fa tants anys 
que es representen els pastorets en 
tantíssimes versions? Per què la gent 
insisteix a anar a veure, un Nadal rere 
l’altre, la mateixa història, antiga com 
els anys? (…) Què hi ha en aquest 
conte que pugui commoure els meus 
coetanis? I a mi? (…) Què explica de 
mi, de la meva ciutat, de la meva gent, 
del meu país? I què és el que celebrem, 
exactament, quan celebrem el Nadal? 
Què és aquest naixement sagrat i per 
què aquest nounat és tan important per 
als cristians? (...)”.

Buscant la connexió amb els Pasto-
rets tradicionals, a la comèdia hi ha un 
astrofísic (Ivan Benet) preocupat perquè 

la pol·lució lumínica no li deixa-
rà veure l’evolució d’un cometa  
–el que se suposa, dic jo, que 
guia els mags d’Orient. I hi ha, 
entre d’altres, el pastor emman-
drit (Albert Ribalta) que reclama 
“poder esmorzar” abans que 
una altra cosa. Tenen un bona 
actuació els dos actors, com 
també Mireia Aixelà, la mateixa 
Genebat, Marc Rodríguez... 

I un bon exercici de l’espec-
tador pot ser el d’esbrinar quin 
grau de complicitat podria tenir 
amb la mirada que l’autora ha 
projectat sobre la tradició popu-
lar, d’acord amb el plantejament 
que en fa el director i company 
seu Julio Manrique. “(...) crec 
conèixer [l’autora] prou bé com 
per poder afirmar que aquest 
és un d’aquells casos en què el 
dramaturg, emmirallant-se amb 
amor i respecte a una tradició, 
en un mite nacional i col·lectiu, 
i, doncs, compartible, acaba 
desplegant el seu propi món, 
ideològic, estètic i emocional”. 
Unes revelacions tan subtils 
com interessants.
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Dos moments de Santa Nit. Una història de Nadal, que es represen-
ta aquests dies al Capitol.
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