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Sense el dimoni les testes nadalen
ques serien com un plat de sopes sense
sal, Al peasebre casotá, lluny del portal,
a l’extreni oposat del Nen Jesús, el bou i
la ¡nula, cts infanta lii planten sovint la
figureta menuda 1 desafiadora del dimo
niet, vennelt de cap a peus coni un pe
brot, i amb la forca orgullosament aga
fada entre les n,ans, Si del pessebre de
tauleta passem a  t’escenari deis
Psstorets, trobem altra vegada la figura
d’en Banyeta, ata más imponent i gesti
culadora: envoltat de la cort infernal,
encenent les banyes amb un joc amagat
de pites eléctriques, ¡ remenant la cua
amunt i aval!.

D’on ve el dimoni

Aquesta satanassos de guarda-roba,
tanmateix, no ens han d’enganyar: les
flamarades sulfuroses que tan exhalar
del ventre de l’escenari, les amenaces te
tes amb una veuarra enorme, no servei
xen más que per amenitzar les facécles
deIs pastora. Tot plegat pot ésser un
somni, com ja ens deixa entendre Josep
M. Polch 1 Torres ala seus Pastoret. 1,
en tot cas, aquestes caricatures virola-
des no tenen cap relació amb el perso
natge que la teotogla seriosa identifica
amb el principi del Mal.

D’on ve el nostre estimat Banyeta?
Etnóleges 1 historiadors coincideixen
sense excepció en aquest punt. Les peti
tes divinitata de la tena que sovint (cien
entrenialiadures a la llar deis romans, 1
a  les nostres contrades bastant abans
que cIa ronians no hi plantessin les ten-

des, quan el cristianisme va aparéixer
van anar a parar sense massa manies al
sae deis dimonis. Aquestes divinitats
casotanes es relacionen sovint amb el
toc  subterrani, i  esdevenen, aixi, uñes
divjnitats Rigades a l’escorça de la terra,
que coneixen pam a pam les coyes i hi
tenen el cau; son, per tant, una mena de
Culcans modestos, que s’espanten i cer
quen aixopluc aix! que semen rebotar
pcI ccl el foc de Júpiter, queja és un (oc
de mésespenta, capaç de transrnetre els
niissatges del déus de primer rengle.

El  dimoni, com a figura genérica, es
relacioña també amb un culte als ani
nials que el cristianisme va condemnar.
Malgrat les condemnes tota una série de
creences procedents de les antigues reli
glotis autóctones han subsistit fins als
nostres dies; la tradició oral, i les prácti
ques de la bruixeria, mostren trets inte
ressants d’aquesta subsisténcia, 1 en
aquestes fonts hem d’anar a cercar la
zoologia condemnada de la qual el di-
moni n’apareix com a rei 1 senyor: el
boc,  que 11 presta les banyes i  les
peülles, els gripaus, els dragons, cia flan
gardalxos 1 els rat-penats que sovint tro
beni retacionats amb la iconografia in
fernal.

Contribució
a  la gatzara

L’art  medieval ha representat el di-
moni com una força sotmesa ala perso
natges luminics i victoriosos de la reli
gió oficial. Ata nostres Pastorets, que és
un génere dramátic que ens arriba di
rectament de l’Edat Mitjana, així que
surt l’arcángel Sant Miquel amb el case
i  l’espasa, el pobre Banyeta ja rodola
per terra afeixugat de tots els mals. 1

n’hi ha prou que quan un pastor ester
nuda l’altre respongul ainb un «Jesús’
perque totes les (úrica de l’avern petin
de dents com si es trobessin a Sibéria,
El  dimoni sonia votar, i  una tradicló
entrada al Crisanisn,e una nuca de
trascantó ens el presenta com un ángel
socarriniat; l’ala del dimoni, peró, mal
no té plomes, és i’ala membranosa deis
mamifers volátils que habiten en
l’obscuritat de les coyes, i el voleiar de
la capa negra de Satanás i Llucifer quan
surten ‘als Pastorets ens recorda aquest
origen que trobem ja a la pintura de 1’!-
dat Mitjana: el dimoni, malgrat les se.
ves ales, és un anti-ocell, és l’oceli de les
profunditats.

A  moltes testes populars el dinioni hi
apareix i és rápidament identiflcat peis
qui l’observen, grans o menuts. A vega-
des n’és el protagonista, com a les colles
de diables que avui trobem a le. viles
del Penedés; o com a les santantonades
del Forcali, al País Valenclá, o a la (esta
deis foguerons, de Sa Pobla, a l’illa de
Mallorca. En d’attres ocasions, si comet
la  turpitud de plantar cara a algú en
tractes anib el santoral, al dimoni II toca
el rebre: com a la prossó de la Mare
de Déu de la Balma, al limit dei País
Valenciá amb la terra aragonesa, o a les
danses de la Paturn de Berga.

Amb bones o males intencions, peró
carregat amb una considerable dosi
d’ingenuitat, el nostre dinioni catalá 1
mediterrani tornará submis, con cada
any, per tal de contribuir a la gatzara
nadalenca. Que sigui benvingut. Tot 1
que el sabem condemnat a rebre un bon
raig de garrotades, Ii desitgem un Son
Nadal.
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Comes  a  la yoro del foc,
Cap-gros de Mantesa
Diablesa, del grup Pam
Viables  de Pidgdalbera
Lis  pastores: de Matart$
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