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Vallfogona s’incorpora 
aquest any a la llista de 
pobles on es fan represen-
tacions d’El poema de Nadal 
de Josep Maria de Sagarra, 
un clàssic en aquestes dates. 
L’església de la Salut acollirà 
dissabte a les 8 del vespre 
el recital, que a la vegada 
serveix com a homenatge a 
mossèn Josep Maria Jubells, 
rector de Vallfogona entre 
1984 i 1990. El dia 28 de 
març d’aquell any va morir 
en un accident de trànsit 
juntament amb un altre veí 
del poble. Molt estimat pel 
poble, era aficionat a la pin-
tura i va decorar ell mateix 
l’altar major de la Salut amb 
escenes de l’Evangeli d’estè-
tica bizantina. 

El poeta manlleuenc Jacint 
Sala, amic de joventut de 
Jubells, ha dirigit aquest 
muntatge en què hi parti-
cipen Anton Carrera, Anna 
Maria Santanach, Josep 

Tona

M.E.

La falda del castell de Tona 
es tornarà a transformar 
aquests dies en un entorn 
màgic on prendrà vida el 
Pessebre Vivent d’Osona, 
que arriba a la 41a edició. 
És el tercer més antic de 
Catalunya i un dels més 
reeixits que es munten avui 
arreu del país. Aquest diu-
menge es viurà la primera de 
les sis representacions, que 

impliquen al voltant de 200 
persones.

Sobre la base d’un muntat-
ge molt consolidat, el Pes-
sebre Vivent d’Osona con-
tinua incorporant millores 
tècniques i canvis puntuals. 
“El que el ve a veure sempre 
hi pot trobar coses noves”, 
apunta Josep Benet, presi-
dent de l’Agrupació del Pes-
sebre Vivent de Tona i una 
de les ànimes del projecte. 
Enguany, per exemple, s’ha 
renovat completament la 

primera escena, Principi dels 
temps, basada en les figures 
d’Adam i Eva. També s’han 
introduït canvis importants 
en l’apartat dels dimonis, 
habitualment un dels més 
cridaners, i retocs en els dià-
legs. 

En els últims anys s’ha 
mantingut molt estable el 
nombre de visitants, situat 
entre els 4.000 i els 5.000, en 
funció també del nombre de 
representacions –aquest any 
són sis, però segons com s’es-

cau el calendari se n’han arri-
bat a fer nou–. Així, a més 
d’aquest diumenge, també es 
podrà veure els dies de Nadal 
i Sant Esteve i els dies 1, 6 i 
13 de gener. 

Les representacions 
comencen a les 6 de la tarda 
i fins a les 8 del vespre van 
entrant grups cada 20 o 30 
minuts. La representació 
completa s’allarga una hora, 
i en acabar s’ofereix als visi-
tants un reconfortant tast de 
pa torrat amb botifarra.

A Aiguafreda, 
aquest dissabte
Aiguafreda Dissabte, 
a partir de 2/4 de 9 del 
vespre, es viurà la cin-
quena edició del Pessebre 
Vivent d’Aiguafreda, que 
es representa pels carrers 
del poble. En la iniciativa 
hi participen un centenar 
de persones. Enguany s’ha 
variat una mica el recor-
regut i s’hi ha incorporat, 
entre altres novetats, un 
ball de dimonis. L’oferta 
de pessebres vivents a 
Osona i el Ripollès es com-
pletarà amb les propostes 
de Campdevànol (el dia 
24) i a Rupit i Pruit (els 
dies 29 i 30, a la tarda).

Tavèrnoles 
mostra fragments 
de pessebres

Tavèrnoles Diverses agru-
pacions de pessebristes de 
Catalunya han col·laborat 
per fer possible la 1a Mostra 
de Fragments de Pessebres, 
que ha muntat l’Ajuntament 
de Tavèrnoles a la sala poli-
valent de l’ajuntament. La 
mostra permet observar dife-
rents tècniques del treball 
dels pessebristes, entre els 
quals el mestre artesà taver-
nolenc Josep Pagespetit. 
L’exposició es va inaugurar 
dissabte i es podrà visitar 
dissabtes, diumenges i fes-
tius fins al 2 de febrer.

Aquest dissabte i el següent, el patge reial recollirà cartes dels infants

Torna el patge a EL 9 NOU

Vic

EL 9 NOU

Aquest dissabte el patge reial 
tornarà a fer parada a la seu 
d’EL 9 NOU i EL 9 TV, a la 
plaça de la Catedral de Vic. 
Recollirà les cartes d’aquells 
infants que ho desitgin entre 
2/4 de 6 de la tarda i 2/4 de 
8 del vespre. El patge farà 
una segona visita el dissabte 
següent, 29 de desembre, a la 
mateixa hora. 

Les dues visites del patge 
seran retransmeses en direc-

te per EL 9 TV. A més, tota la 
canalla que lliuri la carta serà 
fotografiada amb el patge i la 
foto sortirà publicada a EL 9 
NOU. Els que vinguin aquest 
dissabte sortiran en l’edició 
del divendres 28 de desem-
bre, i els del dia 29, en l’edició 
del divendres 4 de gener.

Mentre la canalla esperi 
per lliurar la seva carta al 
petge, es trobaran amb dos 
divertits personatges, en 
Lluquet i en Rovelló, que 
els faran passar una estona 
divertida i entranyable.

Divendres, 21 de desembre de 2012

EL CALAIX I més actes nadalencsNOU9EL 59

Concert nadalenc 
de sardanes, al 
Comtal de Ripoll

Ripoll L’Agrupació Sarda-
nista amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Ripoll han 
organitzat per aquest diu-
menge el tradicional concert 
nadalenc de sardanes i músi-
ca per a cobla, que arriba ja 
a la 14a edició. El concert es 
farà a 2/4 de 6 de la tarda al 
Teatre Comtal i aquest any 
anirà a càrrec de la Cobla 
Mediterrània. El concert tin-
drà dues parts diferenciades: 
a la primera es tocaran sar-
danes de Nadal i a la segona, 
música per a cobla i balls 
vuitcentistes.

A més dels de Manlleu i Lluçà, Vallfogona el representarà per primera vegada dissabte,   
en homenatge a mossèn Josep Jubells, mentre que Taradell recupera la tradició el dia 30

‘El poema de Nadal’, arreu 

Diumenge, primera de les sis representacions de la 41a edició del Pessebre Vivent d’Osona

Tona reviu el seu pessebre

El patge, en la visita de l’any passat
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El grup d’actors que representarà per primera vegada aquest dissabte ‘El poema de Nadal’ a Vallfogona

Obiol, Sònia Nonell, Glòria 
Vilanova i Maria Dolors 
Vilaplana, agrupats sota el 
nom de Grup Avui. L’Ajun-
tament i la parròquia de 
Vallfogona han col·laborat 

per fer possible la represen-
tació. Una part de la recap-
tació que s’obtingui amb 
les entrades –al preu de 5 
euros– es destinarà a Mans 
Unides. 

A Osona, El poema de Nadal 
amb més tradició és el de 
Manlleu, que arriba a la 41a 
edició. És a càrrec de Llam-
brot Teatre i es representarà 
divendres a les 10 del vespre 

a l’ermita de Sant Julià de 
Vilamirosa (el Fugurull). Els 
actors Núria Callís, Margari-
da Franch, Lleonard Sánchez 
i Josep Colomer posaran veu 
al text de Sagarra. La música 
que sol acompanyar la repre-
sentació la hi posarà aquest 
any Guillem Roma amb les 
cançons del disc Oxitocina.  

A l’església de Santa Maria 
de Lluçà, dissabte, El poema 
de Nadal també hi resso-
narà. L’acte, organitzat pel 
Grup d’Actors del Lluçanès 
(GALL) i l’Ajuntament de 
Lluçà, començarà a les 10 del 
vespre i comptarà amb la par-
ticipació del grup Lluçaveus, 
que posarà el toc musical a la 
vetllada. Després de 17 edici-
ons, la lectura s’ha convertit 
en un clàssic. 

A Taradell, Gottic Teatre 
juntament amb l’Escola de 
Música l’Arpa recupera el 
30 de desembre El poema de 
Nadal, que anys enrere s’ha-
via fet a l’església i a la cape-
lla de Santa Llúcia. Dotze 
actors de la companyia seran 
els encarregats de llegir el 
poema dividit en cinc parts. 
Al començament i al final de 
cada una, sis alumnes de l’Es-
cola de Música cantaran una 
nadala. Se’n farà una única 
representació a les 6 de la 
tarda, a Can Costa i Font.


