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nadal a comarques

C
om era la vida quoti-
diana quan va nàixer 
Jesús? Una pregun-
ta que intenten res-
pondre els pessebres 
vivents, plasmant en 

tres dimensions oficis, escenes 
del dia a dia o episodis bíblics.

 A casa nostra, la pandèmia 
va donar un fort cop a una tradi-
ció que ja els darrers anys anava 
en davallada. No obstant això, 
el retorn a la normalitat obre 
una certa esperança. Ho il·lustra 
tot un referent a Ponent, el pes-
sebre de Sant Guim de la Plana, 
que torna “amb més força que 
mai”, afirmen. Uns 250 actors 
basteixen unes 40 escenes, el 
gruix recreant oficis com el bas-
ter, el boter, el cadiraire, el teler 
o el forcaire. El resultat es podrà 
veure el dia 26 de desembre i el 
7, 8, 14 i 15 de gener a les 18.30 
h i les entrades només es podran 
adquirir per internet. 

Al cor del Solsonès, Ardèvol 
reuneix prop de 250 actors,que 
representen tant quadres bíblics 
com una rememoració del Nadal 
a l’Ardèvol del segle XVIII. La 
peça es representarà el 26 de 
desembre i 1, 6 i 7 de gener, a les 
18.30 i a les 19.30 hores.

Linyola enguany no en fa a 
causa d’obres al municipi.

Tot preservant la tradició
|| Sant Guim de la Plana recupera el pessebre vivent, 
amb una quarentena d’escenes, el gruix antics oficis 
com baster, boter, forcaire, cadiraire, escloper o teler

|| Ardèvol rememora quadres bíblics i del Nadal 
al segle XVIII, mentre que Linyola no organitza 
representacions a causa d’obres al nucli antic

cagatió aixecada del ninot a tremp

lo cavallot i la balladora a organyà cant de la sibil·la a la seu d’urgell

Home dels nassos a diferents localitats caganers i pessebres a cervera

segre

segre

■ No caguis arengades, que 
són massa salades, caga tor-
rons, que són més bons! Una 
popular tonada que cantaran 
a pulmó tots aquells que par-
ticipin en els cagatió. Agra-
munt, Belianes, Castellserà 
Balaguer, Mollerussa, Bell-
vís, Artesa de Segre, Bell-
lloc d’Urgell, Cervera o la 
Seu d’Urgell són algunes de 
les localitats que n’acullen.

■ La festivitat dels Sants 
Innocents es manté viva a 
Tremp amb l’aixecada del Ni-
not la tarda del 28 a la plaça 
de la Creu. La festa té com 
a protagonista una llufa de 
grans dimensions que es posa 
a punt al matí i es penja del 
campanar. Al final , el públic 
canta la Cançó del Ninot i es 
despenja del campanar i es 
crema. 

■ En l’època medieval enfon-
sa les arrels aquesta dansa, 
que se celebra tot just acaba 
l’ofici la nit del 24. Un perso-
natge que simbolitza el poder 
feudal, lo Cavallot, executa 
un ball que s’atura quan ir-
romp la Balladora, que repre-
senta el poble. Posteriorment 
tots dos acudeixen a la crema 
del carro, un ritus vinculat al 
solstici d’hivern.

■ Fidel al costum, com a pre-
ludi de la missa del Gall a la 
catedral de la Seu s’escoltarà 
el Cant de la Sibil·la. Es tracta 
d’una profecia cantada, que 
formava part d’un drama 
litúrgic medieval que es re-
presentava durant la llarga 
vetlla de Nadal. Hi ha cons-
tància que a la Seu es repre-
sentava com a mínim des del 
segle XII.

■ L’home que té tants dies 
com l’any s’haurà de desdo-
blar per atendre la seua cita 
anual. I és que l’esperen en 
localitats com Mollerussa, 
Agramunt o Almenar i acos-
tuma a fer cap a les Borges 
Blanques. Qui vulgui cons-
tatar quin aspecte té ha de 
sortir al carrer al matí a la 
recerca d’aquest popular 
personatge. 

■ Cervera estrena una ex-
posició de caganers, que 
abaixarà el teló l’1 de gener. 
També mostra els treballs na-
dalencs fets per les escoles 
locals; el pessebre de guix 
de Tomàs Puig; els diorames 
La Sagrada Família, llums i 
ombres i Reis i astres; pesse-
bres d’arreu de Carme Bonet; 
Fem el pessebre; i el pessebre 
retallable. Sant guim fa funció els dies 26 i 

7, 8, 14 i 15 de gener.
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cavalcada participació

❘ LLeiDa ❘ La Paeria va elegir ahir, 
mitjançant un sorteig a la sala 
Alfred Perenya, els seixanta 
nens i nenes d’entre 6 i 12 anys 
que el proper 5 de gener acom-
panyaran Ses Majestats els Reis 
Mags en el seu recorregut per 
la ciutat. Concretament, els 
petits pujaran a les carrosses 
de les Barques, dels Avions, el 
Tren i dels Dormilegues. Ahir 
es va donar a conèixer la llista 
de seleccionats i es va enviar 
un correu de confirmació a les 
famílies afortunades. 

El regidor de Joventut, Fes-
tes i Tradicions, Ignasi Amor, 
va explicar que el consistori va 
rebre 181 sol·licituds, entre les 

quals es va escollir 51 partici-
pants i es va formar una llista 
d’espera.

Amor va recordar que els di-
es 1 i 2 de gener tindrà lloc La 
Factoria dels Reixos al pavelló 
Barris Nord. S’han previst vuit 
sessions, en diferents horaris i 
a preu de 5 euros (gratuït per 
als menors de 2 anys). Aquests 

dies també tindrà lloc la tra-
dicional Ruta del Camarlenc, 
que s’iniciarà el 29 de desem-
bre a les 18 hores a la plaça 
Blas Infante. 

Així mateix, els petits que 
vulguin enviar les seues cartes 
als Reis ja ho poden fer a les 
divuit bústies repartides per 
tota la cuideu.

La Paeria tria  
els 60 nens que 
acompanyaran 
Ses Majestats
Mitjançant sorteig a 
la sala alfred Perenya

el sorteig es va celebrar ahir a la sala Alfred Perenya de Lleida.

el menjador del col·legi Maristes Montserrat va acollir el dinar de Nadal solidari.

arreLS Sant ignaSi

nadal per a tothom
Uns 110 lleidatans sense llar van assistir al dinar anual d’arrels, 
agrupa’t i Paeria || Hi va haver màgia i música en directe

entitats solidaritat

redAcció
❘ LLeiDa ❘ Més de 110 persones 
van assistir ahir al dinar de Na-
dal per a persones sense llar 
organitzat per la Federació de 
Colles de l’Aplec del Caragol 
(Fecoll), el col·legi Maristes 
Montserrat, l’àrea d’Inclusió 
de l’ajuntament de Lleida, 
Agrupa’t Jericó i Sant Joan de 
Déu, la Fundació Arrels Sant 
Ignasi. La jornada va començar 
amb la preparació del tradicio-
nal dinar per part dels volun-
taris de la Fecoll, mentre que 
els membres de les entitats es 

van encarregar del menjador. 
El menú va consistir en sopa 
de galets, vedella guisada, 
una terrina de gelat i torró. 
Per amenitzar l’acte també es 
van posar en escena diversos 
espectacles com una batuca-
da del grup Batuka’t!, un xou 
de màgia a càrrec d’Òscar de 
la Torre amb persones de la 
Llar Residència de Sant Joan 
de Déu i, finalment, l’actuació 
musical de Pedro, col·laborador 
d’Arrels Sant Ignasi. “Aquest 
dinar és un acte molt impor-
tant per a nosaltres i per a les 

persones que acompanyem 
tots els anys, però no podem 
dir que celebrar-ho sigui una 
bona notícia. Aquests últims 
tres anys no vam poder orga-
nitzar aquest esdeveniment a 
causa de la pandèmia, i ara que 
l’hem recuperat veiem que ha 
augmentat el nombre de perso-
nes que acompanyem, superant 
les 150 aquest any. És una xi-
fra considerable i ha de fer-nos 
reflexionar com a societat”, va 
apuntar la directora de la Fun-
dació Arrels Sant Ignasi, Rosa 
Majoral.

❘ Sort ❘ Els cellers dels Pallars, 
la Cerdanya, el Pirineu ara-
gonès i Andorra presenta-
ran els seus nous anys en la 
primera Festa de les Noves 
Anyades dels Vins del Pi-
rineu, que tindrà lloc el pro-
per 15 de gener a l’avinguda 
Comtes del Pallars de Sort 
i coincidirà amb la quarta 
edició de la Gran Festa dels 
Banuts. Durant la jornada, 
els assistents podran tastar 
els vins dels anys que es po-
dran a la venda el 2023. En 
alguns casos, seran caldos jo-
ves de l’última verema, però 
també criances i reserves de 
temporades anteriors que ar-
ribaran per primera vegada 

al consumidor. Els organit-
zadors encara no han donat 
a conèixer la llista de cellers 
participants, a l’espera de 
confirmació.

Banut de l’Any
Quant a la Gran Festa dels 

Banuts, tindrà com a nove-
tat el primer reconeixement 
Banut de l’Any a un cuiner 
destacat en la preparació de 
carn de caça. A la nit està 
previst un sopar formatiu 
per a professionals a càr-
rec de diversos xefs. A més, 
com en les últimes edicions, 
se celebrarà un àpat popular 
amb carn de caça a l’avingu-
da Comtes de Pallars.

Festa per presentar           
els nous anys de vins       
del Pirineu a Sort

viticultura activitats

Un veí de Ponts construeix un pessebre de 40 metres
❘ PontS ❘ Ponts compta des de principis de desembre amb un 
pessebre de grans dimensions construït pel Modesto i la 
Carme, dos veïns de la localitat de la Noguera que des de 
l’agost han dedicat el seu temps a fabricar amb les pròpies 
mans aquesta instal·lació que estarà exposada de forma 
permanent a la plaça Planell número 4 de Ponts.

El Palau d’Anglesola suspèn la festa de Cap d’Any
❘ eL PaLau D’angLeSoLa ❘ L’ajuntament del Palau d’Anglesola va 
comunicar ahir que no celebrarà la festa de Cap d’Any per la 
baixa participació dels veïns. Per la seua part, l’ajuntament 
de Castelldans també va anunciar que suspendrà el sopar 
del 31 de desembre encara que mantindrà l’actuació del grup 
Atlantic’s a partir de les 00.30 hores.

Èxit de la campanya per a la jove de Lleida amb TCA
❘ LLeiDa ❘ La campanya de recaptació de fons per poder ingres-
sar la seua filla en una clínica especialitzada en Trastorns 
Alimentaris que va iniciar ahir la lleidatana Susana Gabaldón 
va superar el primer dia els 6.000 euros amb què cobriria 
un dels mesos d’ingrés de la jove.

Arabell, Màrius Torres i La Faldeta, millors pessebres
❘ LLeiDa ❘ L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va fer públic 
ahir el seu veredicte sobre el Concurs de Pessebres de Cen-
tres d’Ensenyament. El primer premi va ser per al col·legi 
Arabell, el segon per a l’institut Màrius Torres i el tercer 
premi, per a la guarderia La Faldeta.

Balaguer ja prepara el seu concert de Reis
❘ BaLaguer ❘ Balaguer ja ha tret a la venda les entrades per al 
tradicional concert de Reis que se celebrarà el proper 8 de 
gener al Teatre Municipal.
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