Glossa

Homenatge als Pastorets!
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El temps d’Advent ens prepara per celebrar la joia del
Nadal. Durant aquestes setmanes en molts pobles, viles
i ciutats s’assagen els Pastorets, que sota tants autors diversos –Serafí Pitarra, Folch i Torres, Francesc A. Picas,
Mn. Josep Domeque- han volgut representar de forma
humil i popular el naixement de nostre Senyor.
Cada poble ha fet seus els dos pastorets que fan de personatges principals d’aquesta bonica història: Garrofa
i Pallanga, Bato i Borrego, Matatà i Mataties, Lluquet i
Rovelló. Tots sabeu la trama d’aquesta representació nadalenca: dos pastors s’atansen a Betlem a veure el que els
han explicat sobre el naixement del Messies i pel camí
es troben amb les temptacions del diable, en les diverses
circumstàncies de la vida, avui encara ben actuals.
Satanàs i Llucifer, ajudats pels set pecats capitals, encarnen les temptacions que patim els humans en el camí de la
nostra vida. L’arcàngel Sant Miquel fa present l’ajuda que
Déu dispensa a la voluntat humana afeblida per les fragilitats –en el cas dels pastorets, les més bàsiques, la gana, la
son i l’afany de riquesa-. La història evangèlica no només fa
de fons i de context d’històries humanes, sinó que demostra
que la vinguda del Messies és la salvació per a una humanitat que, sense l’ajuda de Déu, no podria escapolir-se de l’esclavatge del Maligne i de les seves seduccions.
És un goig veure com es conserva aquesta tradició als nostres pobles i viles i us ho dic de primera mà ja que, aprofitant la visita pastoral, n’he vist una bona colla i confio acabar-los de conèixer tots aquest i els propers Nadals. Quan
alguna vegada em conviden a visualitzar alguna representació fora de la diòcesi, sempre repeteixo, quan hagi acabat
de veure tots els de les “meves” parròquies! No puc deixar
de ponderar, especialment, pel vigor i la implicació popular,

els Pastorets de l’Ametlla de Merola, Súria, Balsareny, Cardona i Berga, sense oblidar els de Solsona, Tàrrega, Cervera,
Bellpuig, Bagà, Serrateix i un llarg etcètera.
La gent dels Pastorets deixen moltes de les seves ocupacions habituals per dedicar-se a preparar aquesta
tradicional representació. I molts, segurament, han fet
d’aquesta tradició, una manera bonica de viure el misteri
del Nadal i de dotar les festes familiars d’un sentit de fe
compartit. A tots aquells que hi participen –actors, músics, maquilladors, regidors, tramoistes, col·laboradorsels animo a continuar ajudant-nos a viure el Nadal.
A tots, us animo a gaudir en família, amb amics, d’aquesta
bonica i formativa representació del naixement de Jesús.
Tenint present la rica varietat de representacions, us engresco a visitar altres Pastorets veïns i que, així, ajudeu
els fills i néts a viure un Nadal amb contingut de fe. Tant
de bo que us acompanyin a les celebracions litúrgiques,
però si no ho fan, almenys que us portin a Pastorets. Que
d’aquesta manera tan bonica, entranyable i catalana,
se’ns faci també ben present el missatge de la vinguda de
Jesús, fet Infant, entre nosaltres.
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