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El 5 de gener, la Cavalcada

El grup Malabarlos escenificarà un conte visual amb llums, fum
i foc, per entretenir els nens i grans
que esperin la comitiva a la plaça
de l’Ajuntament. L’alcalde lliurarà
les claus de la ciutat als Reis perquè puguin entrar a totes les cases i dipositar els regals que els han
demanat.

PILAR GONZALO

Els Reis arribaran a la plaça de l’Ajuntament al voltant de les 20.30h

El tradicional Concert de
Nadal amb El cant de la
Sibil·la, el 18 de desembre
P. G.

MAITE CRUZ

S’acosten les festes de Nadal i els
nens ja comencen
a pensar en el moment més important
per a ells: l’arribada
a la ciutat dels Reis
Mags, el 5 de gener. L’Ajuntament
treballa de valent per preparar la
cavalcada i donar-los la benvinguda que es mereixen.
Els Reis entraran a Santa Eulàlia II a les 18.30h en tres carruatges de cavalls i precedits per la
Banda de Música. Poc després
Melcior, Gaspar i Baltasar pujaran
a les carrosses per iniciar el recorregut pels carrers Santa Eulàlia,
Enric Prat de la Riba i Major fins a
la plaça de l’Ajuntament on l’alcalde, Celestino Corbacho, rebrà a
Ses Majestats els Reis d’Orient.
Un carruatge que farà referència a la campanya municipal del
comerç al Nadal i un altre amb allegories de La guerra de les galàxies del grup d’animació Drac d’Or,
acompanyaran les tres carrosses
reials que, en aquesta ocasió, tindran una estètica tradicional. El seguici el completaran les bandes de
música, voluntaris, capgrossos,
grups d’animació i Ràdio L’Hospitalet, que entre tots repartiran una
pluja de tres tones de caramels.

ARXIU

La ciutat prepara
l’arribada dels
Reis Melcior,
Gaspar i Baltasar

El cant coral és una de les activitats més tradicionals del Nadal

Els concerts, tant de música com
de cant coral, es prodiguen a la
ciutat durant tot el mes de desembre a diferents hores i llocs i amb
diferents protagonistes. Un any
més, l’Església Santa Eulàlia de
Mèrida acollirà el concert de Nadal que tradicionalment organitza
l’Ajuntament. El cant de la Sibil·la,
dirigit per Lluís Puig, es podrà escoltar el dia 18 a partir de les 22h.
El programa consta de dues
parts ben diferenciades, la primera es desenvoluparà a la plaça de
l’Ajuntament. Entorn d’una foguera es cantarà i ballarà un recull de
peces del Llibre Vermell de Montserrat, dels segles XIII-XIV. Es
tracta dels sons i melodies que
cantaven i ballaven els romeus
que feien vetlla al Santuari de Montserrat. La segona part es desenvoluparà a l’interior de l’església
amb un concert més tradicional i
la participació de la soprano Elena
Copons i l’actor Santi Pons.

El cant de la Sibil·la es remunta als primers temps del cristianisme, recollint la tradició grega i romana dels personatges que predeien l’avenir. La Sibil·la es va cantar i representar en els països de
la conca mediterrània fins al segle
XVI, quan va ser prohibida a conseqüència de les reformes introduïdes a la litúrgia pel Concili de
Trento.
L’Església Santa Eulàlia de
Mèrida serà l’escenari d’altres concerts de Nadal, el 19 de desembre, amb la Coral Els Matiners, el
Cor Dènia i el Cor Maixata, i el 20,
amb la Coral Elisard Sala. Amics
de la Música de Bellvitge, l’Ateneu
Cultural Catalònia, la Coral Immaculada Concepció, la Coral Xalesta, la Coral de la Casa de Huelva,
la Coral del Centro Extremeño, la
Coral Adinoi i la Casa d’Écija amb
el seu festival la Sartén de los Prestiños són altres organitzadors de
recitals nadalencs.
Per a més informació, podeu
consultar l’agenda de la pàgina 23.

Y cuando llegue fin de
año, fiesta en La Farga
REDACCIÓN
Pasadas las fiestas de Navidad y
San Esteban, celebradas con tranquilidad y en familia, nos prepararemos para pasar la Nochevieja.
Una de las muchas fiestas de esa
noche tendrá como escenario el
recinto ferial de La Farga. La macrofiesta servirá para despedir el
año y recibir como se merece 1998.
La empresa Unigrup se ha encargado de organizar el evento,
que por segundo año consecutivo
se celebrará en La Farga. Los
asistentes podrán disfrutar de dos
ambientes bien distintos. Uno de
ellos será una fiesta House & Dance con el repaso a los mejores temas del 1997 y un festival con los

mejores DJ’s: Mike Platinas, Paco
Pil, Nando Dixkontrol y Tony Aguilar. La alternativa será el rock y la
mejor música de las últimas décadas, en un ambiente de verbena
clásica.
El precio de las entradas se ha
fijado en 3.200 pesetas y podrán
adquirirse a través del servicio del
Servicaixa o en las taquillas de
Gran Vía-Aribau y en las tiendas
de discos Virgin y Fnac. La entrada incluye seis tickets de consumición.
A partir de las tres y media de
la madrugada, y con la misma entrada, podrá accederse a otras dos
fiestas en Barcelona, en la Estació
del Nord y en el Palacio de Deportes de Montjuïc.

