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                                                           El dimoni protector 
 

Alguna vegada he comentat que va ser una llàstima que el petit teatre del Centre Catòlic 
hagués de desaparèixer. La societat era llogatera, l’immoble es va vendre, es feren mans i mànigues 
per tal d’adquirir una bona part del que ocupava la societat i s’hagué de reconvertir el teatre. Abans 
era un local clàssic en forma de ferradura i no recordo bé si tenia   dos o tres pisos. L’escenari no era 
tan petit com ara i comunicava amb el reduït pati que també ocupava la societat. Quan per Nadal 
representàvem els Pastorets, a vegades els dimonis sortíem al pati, enceníem una petita foguera i 
fèiem l’indi per tal de fer més passadora la llarga espera entre actes. 

Recordo que quan vaig venir llicenciat del servei militar a l’Àfrica, - vaig fer de soldat regular 
en un poble que es deia Segangan situat a un 25 quilòmetres de Melilla – jo cantava les poques i mal 
apreses cançons que sentia cantar als moros, més que res procurant donar-hi l’entonació pròpia del 
país. 

L’escenari tenia una planta soterrada i un dispositiu que s’actuava quan el dimoni gros donava 
un cop de peu en un punt determinat perquè es posés en acció la trampa per baixar a l’infern; no hi 
havia cap mecanisme, dues persones aguantaven la petita plataforma i l’abaixaven a poc a poc, 
procurant que Llucifer no prengués mal en tornar a casa seva. Abans de tornar a tancar la trampa, 
una gran flamarada atemoria els nombrosos petits espectadors. La flamarada es feia amb un estri 
especial: era un pot de llauna de les mesures d’un clàssic pot de llet condensada, ple de pega grega 
en pols. La part superior del pot estava plena de forats petits i al centre una espelma encesa; una 
canya foradada, d’un metre de llarg aproximadament, estava empalmada amb el pot com si fos una 
gran pipa i en bufar per l’altra extrem de la canya sortia la pols de pega grega i s’abrandava formant 
una gran flamarada que solament durava un petit instant.  De fet era molt perillós de calar foc i ara ja 
no es fa. 

Un altre truc que encara s’utilitza per tal de simular una tempesta, que es produeix en un 
moment de l’obra, consisteix a agafar una planxa de ferro galvanitzar de 40x60x0,05 centímetres, 
agafar-la per un extrem en posició vertical i moure-la amb energia per simular l’efecte dels llampecs; 
vertaderament són llampecs molt versemblants.   

Als 76 anys encara fem de dimonis als Pastorets. Fa un quants anys que intentaren prescindir 
de nosaltres, però els joves que ens havien de substituir fallaren i nosaltres continuarem fins que 
puguem. Es diu que el jovent no vol fer els Pastorets en castellà; en ser una cosa de tants anys a 
nosaltres no ens fa res continuar la tradició amb el mateix idioma. Aquest any n’han vingut un parell 
de joves; penso que ens haurien de substituir a poc a poc. 

Aquest any 2004 hem anat a Missa del Gall a Batet. Mentre esperàvem que comencés la 
missa he parlat amb la Lilós, que estava a la fila del davant nostre i en un temps també va actuar fent 
d’àngel als Pastorets. Ella devia tenir uns vuit anys, jo era un dimoni molt més gran, i a vegades 
m’asseia al terra darrere de les bambolines tot esperant el moment d’entrar en acció. Ella m’ha 
comentat:  

- Te’n recordes quan jo m’asseia a la teva falda, mentre estàvem espera      
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