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S’acosten les festes més esperades de l’any, especialment per als més petits que els arriba el moment de
somiar. L’enllumenat dels carrers és uns dels signes que indiquen aquesta proximitat. Per Nadal recordem
les tradicions: els pastorets, pessebres, concerts, fires, nadales al carrer, el Caga Tió, el Pare Nöel... i, sobre
tot, la cavalcada de Reis del 5 de gener, la nit més màgica. Les següents pàgines volen ser un recordatori de
les activitats que Ajuntament, entitats i associacions han organitzat a la ciutat per gaudir del Nadal.

L’H revifa per Nadal
‘Els pastorets’ del Catòlic
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Cavalcada dels Reis d’Orient
Melcior, Gaspar i Baltasar, els tres
reis d’Orient, arribaran puntualment
a la ciutat el 5 de gener per portar
a tots els nens i nenes de la ciutat
els regals que han demanat. Abans,
però, faran un recorregut pels carrers i rebran de mans de l’alcalde,
Celestino Corbacho, les claus que
els permetrà entrar a totes les llars.
Cada any, les carrosses de Ses
Majestats són diferents i enguany
la sabata serà la imatge principal de
cadascuna. És important recordar
que la cavalcada s’avança una hora
a la seva sortida habitual. A les
17.30h es posarà en marxa des de
Santa Eulàlia II per fer un recorregut pels carrers de Santa Eulàlia
i d’Enric Prat de la Riba fins arribar a la plaça de l’Ajuntament,
a les 19.30h. Un detall important: la cavalcada de L’Hospitalet serà emesa íntegrament per TV3.

Fins al pròxim 8 de gener es podrà
visitar la XIII Mostra Pessebrista, que
s’ha traslladat des del Centre Cultural
Barradas al Museu d’Història. Amb
aquest canvi d’emplaçament es vol
entroncar la mostra amb les arrels
històriques de L’Hospitalet. L’exposició recull un seguit de pessebres tradicionals, uns altres d’artistes plàstics
de la ciutat i altres fets per entitats.
Segons la tradició, hi ha dues categories de representacions del pessebre. Una, els que reprodueixen
amb fidelitat les escenes de la tradició religiosa, són coneguts com a
pessebres bíblics. Els altres són un
conjunt heterogeni de representacions inspirades en aquestes escenes, els pessebres populars.
La mostra pessebrista es va obrir
el passat 30 de novembre amb un
recital poètic a càrrec del grup Verba
sobre el Nadal i els poetes.
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Una de les tradicions nadalenques per excel·lència a
Catalunya, juntament amb el Caga Tió, és la representació
teatral d’Els pastorets. A L’Hospitalet, el Quadre Escènic del
Centre Catòlic posa en escena aquesta obra des del 1906.
Les aventures d’en Lluquet i en Rovelló en versió de Josep
Maria Folch i Torras es representen els dies 25 i 26 de desembre i 1, 7 i 8 de gener dirigides per Carles Codina i Anna
González. També hi ha una versió infantil d’Els pastorets que
es farà els dies 17 i 18 de desembre.
En Lluquet i en Rovelló són dos pastors que, en somnis,
han de fer tot els possibles per evitar les malifetes de
Satanàs (que enguany és interpretat per primera vegada per
una dona, Anna Trias) i salvar el naixement de Jesús.
La tradició d’Els pastorets es remunta a vuit segles d’antiguitat. Aquestes representacions provenen de drames medievals en llatí que es representaven en els oficis litúrgics de la
nit de Nadal i fins al dia de Reis. Els segles XIV i XV ja es feien
en català i en aquesta època es van anar incorporant textos
d’evangelis apòcrifs, lliçons de catecisme i elements de la
imaginació popular com les Calderes de Pere Botero o el
ball de diables.
Els pastorets més antics que es conserven daten de
1880 i són en castellà. En llengua catalana corresponen a
l’any 1887. De tots els escrits en català, els més coneguts
són els de Frederic Soler ‘Pitarra’ i, els més representats, els
de Josep Maria Folch i Torras.

La Mostra
Pessebrista es
trasllada al Museu

Recollida de joguines
de la Creu Roja

Caravana d’ajuda
per al poble sahrauí

La Creu Roja ha endegat la campanya Regala un món millor per
aconseguir que cap nen i nena de
la ciutat es quedi sense joguines la
nit de Reis. Els voluntaris de la Creu
Roja volen recordar que hi ha famílies que viuen situacions de marginació i pobresa i s’adrecen a la
ciutadania perquè doni suport a la
campanya de recollida de joguines.
Recordem que aquestes han de ser
noves i no bèl·liques però que també es pot aportar material de suport com ara paper de regal, cel·lo,
tisores, piles... o fer una aportació
econòmica al compte del BBVA
0182-3060-88-0011501298.
La seu de l’Assemblea Local de la
Creu Roja (c. Miquel Peiró, 47) és el
punt central de recollida. Voluntaris
de l’assemblea seran el pròxim dia
20 al mercat de Collblanc, en el passatge Costa, de 17 a 20.30h.

El Nadal, a més de festa, ha de ser
també moment de solidaritat, de
record envers els més necessitats.
Per això, l’Associació de Famílies solidàries amb nens i nenes sahrauís
organitza una nova recollida de productes d’higiene personal i de neteja per als campaments de refugiats de Tindouf.
El poble sahrauí pateix des de fa
30 anys, un exili forçat. Un problema que als últims mesos s’ha vist
agreujat pels esdeveniments que
han tingut lloc al Sàhara ocupat. Els
refugiats no tenen altra alternativa
per subsistir que l’ajut humanitari.
El punt de recollida de l’ajuda és
el local de l’associació (c. de la Primavera, 2), fins al 14 de gener, dimarts i dijous de 18h a 21h, i dissabtes d’11h a 14h. Es pot fer una
aportació econòmica al compte:
2013-0071-76-0201518780.

