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Comença el compte a l’inrevés. Aviat ens hi trobarem un any més endinsats en les festes de
Nadal. És moment de recuperar tradicions, dels àpats copiosos, de fer regals i d’intensificar els
sentiments de solidaritat, d’amistat i de comprensió amb els menys afortunats. La nostra ciutat,
com de costum, també es mobilitza per aquestes dates. Entitats humanitàries, culturals, infantils,
esportives, grups d’opinió, comerciants, voluntaris i l’Ajuntament han organitzat un atapeït
programa d’actes perquè tots, grans i petits, puguem reviure el Nadal

Pessebres, nadales, els Reis i la història d’en Lluquet i en Rovelló, un any més

Per Nadal, els carrers i les places
de la ciutat reviuen les tradicions

ARXIU

És època de reviure les tradicions
i la ciutat, malgrat que presenta durant aquest Nadal propostes culturals i lúdiques de tot tipus, també
recupera activitats ja emblemàtiques d’aquestes dates. Són Els
Pastorets de Folch i Torres que un
any més portarà a escena el Quadre Escènic del Centre Catòlic –això sí, amb importants novetats–;
el concert de música de cambra
que novament ofereix l’Ajuntament
a l’Església Santa Eulàlia de Mèrida (dia 19, 22h); la Mostra Pessebrista a l’Auditori Barradas que
ha arribat a la seva quarta edició, i
la cavalcada de Ses Majestats
d’Orient, la vigília de Reis.
La història ideada per Folch i
Torres dels pastors Lluquet i Rovelló, que en somni passen de tots
colors per salvar el naixement de
Jesús de les malifetes de Satanàs,
torna als escenaris del Catòlic per
entretenir grans i petits. Els actors
seran els de sempre, però comptaran amb una nova i espectacular
escenografia, a càrrec d’Alfons
Flores i dels seus alumnes de l’escola de l’Espectacle de l’IMFO –que
han aprofitat per remodelar el vell
teatre– i amb un nou director, Enric
Flores. Els germans Flores, amb
una reconeguda trajectòria dins el
món del teatre professional, han
donat un gir a aquest clàssic que
el Quadre Escènic del Centre Catòlic ve representant a la ciutat
desde 1905. “Mantenint el text original, hem volgut crear uns personatges de carn i ossos. La Mare
de Déu, per exemple, no és més
que una dona soltera embarassada, el Satanàs, un rebel, i els pastors, no són herois, sinó dos nois
que quan clou la història han après
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La cavalcada dels Reis Màgics i la mostra de pessebres, dos de les tradicions que es recuperen a la ciutat per aquestes dates
coses”, explica Enric Flores. Aquesta edició estarà dedicada al que
fou actor i director de l’obra durant
molts anys, el polifacètic Andreu
Trias, mort al novembre passat.
Les representacions tindran lloc
del 25 al 29 de desembre i els dies
1, 3, 4, 11 i 12 de gener (consultar
agenda pàg. 17). El grup Capsa
de Somnis representarà per segon
cop els pastorets infantils els dies
29 de desembre i 5 de gener, sota
la direcció de Jordi Tejedor.

De la seva banda, la IV Mostra
Pessebrista exhibeix al Barradas
fins el 17 de gener els treballs de
diferents artesans de la ciutat així
com altres elements relacionats
amb aquesta tradició artística. La
intenció és difondre aquest art però donant una visió dels diferents
estils pessebristes d’arreu del país,
de les eines que es fan servir i, fins
i tot, de pessebres singulars que
es poden crear amb imaginació.
Resta oberta a les escoles i esplais.

EL CONCERT

El Catòlic
presenta uns
renovats
Pastorets sota
la direcció
d’Enric Flores

CAVALCADA

El 5 de gener arriben ses Majestats d’Orient
Melcior, Gaspar i Baltasar, els Reis d’Orient, ja ho
tenen tot a punt per visitar L’Hospitalet, el pròxim
5 de gener. Aquest cop, han canviat les tradicionals carrosses reials per avions i arribaran acompanyats, com sempre, d’una llarga comitiva.
La cavalcada sortirà a les 18.30h de Santa Eulàlia 2 i transcorrerà al llarg del carrer de Santa
Eulàlia, d’Enric Prat de la Riba i Major fins la plaça
de l’Ajuntament, on és previst que arribin a les 20h.
Allà, les autoritats municipals lliuraran a ses ma-

jestats la clau que obre totes les portes del municipi. Acompanyaran els avions reials tres carrosses –una, amb un grup d’animació, una altra amb
nens que repartiran més de 2.000 quilos de caramels i una carrossa pirata de l’entitat El Drac
d’or–, les bandes de música Ciutat de L’Hospitalet
i de Bellvitge i la Cobla Principal de Collblanc, entre d’altres entitats. Tots els nens de la ciutat, fins
als vuit anys, rebran en els pròxims dies una carta reial anunciant l’arribada dels monarques.

L’Auditori
Barradas acull
la quarta
edició de la
Mostra
Pessebrista

Edmon
Colomer a la
direcció
El concert de Nadal que organitza l’Ajuntament serà
un monogràfic de H. Schütz,
un dels màxims exponents
del primer barroc. Es dividirà en dues parts: un magnificat a doble cor, amb orquestra i continu dirigits pel
mestre Edmon Colomer i
un oratori nadalenc per a
solistes i cor mixt, amb orquestra i continu. Els intèrprets seran la soprano Maria Lluïsa Muntada i els solistes Francesc Garrigosa,
tenor, i Xavier Comorera,
baix. Els cors aniran a càrrec de la Coral Xalesta dirigida per Joaquim Miranda
i el Cor Montserrat sota la
direcció de Joan Casals.

