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Amb motiu de la celebració, l’any 2014, del centenari del
naixement d’Esteve Albert i Corp, nascut a Dosrius (Maresme) el
4 de febrer de 1914 i mort a Escaldes (Principat d’Andorra) el 9
d’octubre de 1995, es realitzen tot un seguit d’actes de record
envers la seva persona. Aquest record es focalitza majorment en
l’activitat creadora d’espectacles teatrals, en la qual l’Albert
excel·lí i pels quals va ser conegut arreu de la geografia catalana
i més enllà i tot. El seu neguit per donar a conèixer, per apropar
personatges de la història, el va portar a escriure obres de teatre
en vers i en prosa, en els textos de les quals vessava el seu doll
poètic, d’un estil a la vegada sensible i efectiu, amb un llenguatge
ric en expressions i paraules del català antic o vell.  
Una de les seves màximes era fer aplec dels mots singulars o
particulars dels llocs on arribava, amb la intenció de projectar la
història viscuda en altres temps en aquell indret. Per a això, es
valia de la gent que, a peu de carrer, trobava i engrescava, i de qui
aprenia girs lingüístics i paraules que a l’acte incorporava en el text
del que seria l’espectacle. Així ho va fer ja en el primer gran
muntatge escènic que va portar el segell Esteve Albert, i pel qual
podríem dir que va ser conegut arreu i des del qual va començar
a formar-se la seva fama. Ens referim al Pessebre vivent a
Engordany, estrenat el 31 de desembre de 1955, quan feia encara
no mig any que havia arribat a les Valls d’Andorra, convidat als
Cursos internacionals d’extensió universitària, organitzats pel Molt
Il·lustre Consell General en col·laboració amb la Universitat de
Barcelona. En aquells cursos, l’Albert hi parlà de prehistòria i
també del pas d’Annibal pel Pirineu. Hi arribà convidat per
l’advocat de la Seu d’Urgell Joan Sansa, que era secretari dels
cursos i que coneixia l’Albert a través del també advocat i amic
comú Josep Benet, que amb els anys esdevindria historiador de la
causa catalana durant la Guerra Civil i el franquisme. 
El Pessebre vivent a Engordany i un any després el Retaule de
Sant Ermengol a la Seu d’Urgell i tot el seguit d’espectacles, en
nombre superior als quaranta, realitzats per l’Esteve Albert a
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Andorra, a la Catalunya del Nord i a Catalunya, van comportar una projecció del seu
autor en la qual van tenir molt a veure els mitjans de comunicació de l’època, bàsicament
la premsa escrita (dècades dels anys 50, 60, 70 i 80), ja que la ràdio i la televisió locals
no van adquirir la importància comunicativa fins als anys vuitanta, amb la restitució de la
Generalitat i dels ajuntaments democràtics. (El 1992 Josep Maria Espinàs entrevistaria
Esteve Albert dins la sèrie de TV3 Personal i intransferible.) 
El que podem anomenar ressò mediàtic dels espectacles turisticoculturals de l’Albert, va
ajudar a fer-ne propaganda en el seu moment i forma un corpus d’informació i de fets
cronològics que ens permet endinsar-nos, no tan sols en el conjunt d’obres de teatre,
millor dit, dels espectacles a l’aire lliure de l’Albert, sinó també en la manera de fer les
coses, d’embastar, cosir i recosir els espectacles i encara més, en el fons i en el
temperament, en les motivacions creadores que el portaven a engegar projectes ara i
adés, alguns dels quals no van veure mai la llum i altres que sí van tenir la sort i la
conjunció dels astres per tirar endavant. 
Pouar en la premsa, en forma de diaris, de setmanaris, de revistes, a la recerca dels
espectacles d’Esteve Albert, és un anar descobrint el dia a dia del creador del primer
pessebre vivent, però també de l’home sensible que vol apropar personatges de la
història als indrets on la van protagonitzar, com és el cas del retaule, que explica la faceta
com a bisbe d’Urgell de Sant Ermengol, representat encara avui al claustre de la catedral
de la Seu, o de l’espectacle Bandera de Catalunya, que narra la fi del comtat d’Empúries
també cada any davant i en el mateix castell palau de Bellcaire d’Empordà. O com va ser
el Retaule dels sants màrtirs a Vilassar de Dalt o Arnaldeta de Caboet a la mateixa vall
de Cabó. Tot això sense oblidar de portar a ciutat, a Barcelona,  espectacles com el
Comte Arnau, De Nativitate Christi i el Retaule de la Mercè, en llocs tan singulars com el
Parc Güell, el monestir de Pedralbes i l’església del Pi, o a Girona, a les escales de la
catedral l’espectacle Ciutat de somnis, on repassa la seva història des de l’antiguitat.
En aquesta comunicació, en aquest marc de Casa Gassia d’Esterri d’Àneu, seu de
l’Ecomuseu que tant valorava l’Esteve Albert com a espai contenidor i irradiador de la
cultura popular i tradicional del Pirineu, farem un molt limitat repàs als espectacles que
al seu dia van sortir a la premsa, amb l’advertiment que en quedaran fora, per manca
d’espai, els que fan referència als realitzats al Rosselló o al Conflent, majorment amb el
grup Pyrene, creat amb els germans Grau d’Elna i amb Roger Campredon, un dels seus
més fidels col·laboradors a la Catalunya del Nord. L’activitat de Pyrene mereix un capítol
a part per la solidesa dels seus muntatges i per la tasca tan important de desvetllament
de la cultura catalana al nord del Pirineu. 
Direm, per concloure, que els mitjans de comunicació van ser sempre una finestra oberta
al món creatiu i a les activitats culturals d’Esteve Albert, a qui dedicaren pàgines i
pàgines durant els quaranta anys, de 1955 a 1995, que van des del Pessebre vivent
d’Engordany fins a la seva mort. Tant durant el franquisme com ja en democràcia,
l’Esteve Albert va tenir presència constant en diaris i revistes; prova, això, de la seva
capacitat per establir contactes i de seduir amb la seva paraula i fets, amb la seva
bonhomia, persones de totes les classes socials i de diferents tendències polítiques.
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1956, febrer. Notícia del Pessebre vivent

d’Engordany, a la revista Escena. Diu: “Tot l’encís i
emotivitat d’aquest originalíssim festival andorrà,
inspirat i realitzat pel nostre incommensurable Esteve
Albert, poeta, romàntic inquiet i home de teatre...”

1957. Propaganda a la revista de Vilafranca del Penedès de
la conferència sobre El Pessebre Vivent a Engordany a
càrrec d’Esteve Albert

1959, setembre. Notícia a la revista Canigó, de
l’homenatge a Caterina Albert, Víctor Català, a
l’Escala
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1960, 3 setembre. Notícia a la revista Gran Vía, sobre
l’espectacle Nausica a Caldes d’Estrac

1969, agost. Notícia a la revista Ampurdán de la
representació de Sibil·la de Fortià a Castelló d’Empúries,
amb crítiques positives i també negatives sobre
l’espectacle

Destacat de la notícia anterior

1969, 1 octubre. Noticia a La Vanguardia Española

sobre la representació del Retaule de la Mercè a
l’església del Pi
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1969, 27 desembre. Notícia al diari Los Sitios sobre el
Pessebre vivent de l’Empordà, amb entrevista a Esteve
Albert: “Yo no invento nada ni pretendo añadir nada
propio en el acervo poético que hallo (porque empiezo
por una prospección intensiva in situ) tanto de la
tradición del lugar donde voy a radicar el espectáculo,
como en la poesía ambiente...”

1969. Notícia del Pessebre vivent a Empuriabrava, a la
revista Ampurdán

1969, 27 desembre. Notícia del Pessebre vivent a
Empuriabrava, a la revista Presència

1970, 7 gener. Notícia del Pessebre vivent a
Empuriabrava, al diari Los Sitios de Gerona
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1970, juliol. Portada de la Revista Europa, amb enunciat
d’article d’Esteve Albert sobre els Jocs Florals de Perpinyà

1973, 4 agost. Propaganda a la revista Canigó de la
representació de Pyrene a Castelló d’Empúries

1973, 11 agost. Notícia a La Vanguardia

Española, sobre el Retaule de Sant Ermengol

a la Seu d’Urgell

Destacat de la pàgina
anterior
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1975, 21 desembre. Pàgina en color de La Vanguardia

Española dedicada al Pessebre vivent de Sant Pere de
Roda

Destacat de la pàgina anterior

1977, 9 juliol. Portada de La Vanguardia Española amb
la notícia de la presentació a Puigcerdà del llibre
Puigcerdà, una comunitat d’homes lliures al segle xii,
d’Esteve Albert

1977, 29 desembre. Notícia a La Vanguardia, de la
concessió de la medalla d’or de l’Asociación de
Pesebristas a Esteve Albert
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1978, 17 agost. Notícia a la portada del diari Los Sitios

de Gerona sobre la representació d’El senyor de Pals,
a Pals

1979, 29 juny. Notícia al diari Los Sitios de Gerona sobre
els espectacles La cuca de llum i Bandera de Catalunya a
Bellcaire d’Empordà

Destacats de la pàgina anterior
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1979, 29 juliol. Pàgina en color de La Vanguardia, amb
la notícia dels espectacles La cuca de llum i Bandera de

Catalunya a Bellcaire d’Empordà

1978, 11 novembre. Pàgina a La Vanguardia sobre el
llibre Catalunya avui, d’Esteve Albert

Destacat de la pàgina anterior
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Simpàtica fotografia dels tres principals
col·laboradors d’Esteve Albert, feta a Elna després
d’una representació de Pyrene. Conxita Egea, Roger
Campredon, Maria Dolors Masferrer i Esteve Albert.
Qui beu amb porró és el batlle d’Elna, al costat de la
seva mare

1991, setembre. Portada de la
revista Pirineu Actual, amb
entrevista a Esteve Albert


