
Telèfons
Emergències	 112
Urgències	mèdiques	 061
Sanitat	Respon	 902.111.444
Creu	Roja	 93.300.65.65
Clínic	 93.227.54.00

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 112
Guàrdia	Urbana	 092
Policia	Nacional	 091
Bombers-urgències	 080

Inf.	ciutadana	 012
Inf.	Renfe	 902.320.320
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15
TMB	 93.318.70.74
Ràdio	Taxi	 93.303.30.33

Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Serv.	Fun.	Integrals	902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

circ
Circ	d’Hivern Aquest circ de 
l’Ateneu Popular 9 barris torna amb 
la funció nadalenca El Dorado. 
Ateneu 9 barris. Portlligat, 11. 19 
hores. Dies	25	i	26. 12 €; nens 6 €.

Raluy	Aquest circ familiar s’instal·la 
un altre cop al Port Vell per represen- 
tar el seu espectacle Allegro. 17.00 i 
19.30 h. Dia	25; 12.15, 17.00 i 
19.30 h. Dia	26. Adults, de 15 a 35 
euros; nens, de 8 a 25 euros.

Fires
Reis Tradicional fira que omple la 
Gran Via de joguines, artesania, 
dolços i regals (entre Rocafort i 
Muntaner). De 10.00 a 22.00 hores. 
Dies	25	i	26.

Disseny	La fàbrica Moritz acull el 
Moritz Pop-Up Design Market, que 
ofereix una selecció de regals 
nadalencs dels millors creadors 
actuals. Ronda de Sant Antoni, 39. 
De 16.00 a 23.00 hores. Dia	26.

Nou	Barris Fira de Nadal i Reis. 
Marquesina de la Via Júlia. De 10.00 
a 14.00 i de 18.00 a 22.00 hores. 
Dies	25	i	26.

inFància
Titelles Lluïsos Teatre programa un 
cicle especial per a aquestes 
vacances de Nadal amb l’obra Una 
altra carta als Reis, a càrrec de la 
companyia Xip	Xap	Teatre. Plaça 
del Nord. A les 12.00 i 18.00 hores. 
Dia	26. Adults, 8 euros; menors de 
3 anys, 3 euros.

CosmoCaixa La programació per a 
aquestes festes compta amb 
l’espectacle El món de la Irene, amb 
la Cia.	Pep	López (13.00 h) i Més 
enllà del sistema solar, al planetari 
(cada hora, d’11.00 a 19.00 h), a 
més de les exposicions i activitats 
permanents. Isaac Newton, 26. De 
10.00 a 20.00 hores. Dia	26. 
Entrada: 2 euros.

jornades
Patinatge Pistes de gel a la plaça 
de Catalunya (de 10.00 a 21.00 h. 
Una hora: 9 €; mitja hora: 7 €). Dies	
25	i	26, i a Pedralbes Centre 
(Diagonal, 609. D’11.00 a 21.00 h. 7 
euros. Portar guants). Dia	26.

Música
Font	Màgica El Nadal també arriba 
a la font de Montjuïc, que el celebra 
amb un espectacle nadalenc de 
llums i nadales de tots els estils i 
èpoques. De 19.00 a 21.00 h. Dies	
25	i	26. Gratuït.

Carilló	Concert extraordinari de 
Sant Esteve Les més belles melodies 
nadalenques, a càrrec d’Anna	
Maria	Reverté. Palau de la Genera-
litat. 12.00 hores. Dia	26. Gratuït.

Jazz	El Banker’s Bar de l’hotel 
Mandarin Oriental organitza cada 
dimecres unes sessions de música en 
directe. El dia	26,	amb Gemma	
Genazzano i Joe	Scott. Passeig de 
Gràcia, 38. 22.30 hores. Gratuït.

Coral Per Nadal, ritmes a la coral, a 
càrrec de tots els cors de la Coral	
Sant	Medir. Església de Sant Medir. 
Constitució, 17. A les 20.45 hores. 
Dia	26. Gratuït.

Swing La sala Jamboree celebra el 
Nadal amb Randy	Greer	&	Ignasi	
Terraza	Trio.Plaça Reial, 17. 20.00 i 
22.00 hores. Dies	25	i	26. 15 euros.

Esplugues Conte de Nadal de 
Charles Dickens, conte musical per a 
cor i piano, amb la coral Musicorum. 
Escola Alemanya. Jacint Esteva, 105. 
19.00 hores. Dia	26.

Tradicions
Pastorets La companyia La	Trepa 
representa els Pastorets Superestel. 
Jove Teatre Regina. Sèneca, 22. A les 
19.00 h. Dia	26. 12 euros.

Esplugues Els Pastorets	d’Esplu-
gues actuen al Casal de cultura 
Robert Brillas. Àngel Guimerà, 38. A 
les 22.00 hores. Dia	25. A les 19.00 
hores. Dia	26. 7 euros.

Tarragona

Música
Vila-seca Concert de Sant Esteve 
amb la coral Nova	Unió i l’Orquestra	
Händel del Conservatori. Auditori 
Josep Carreras. Frederic Mompou,  
s/n. 19.00 hores. Dia	26.

Girona

Tradicions
Pastorets Representació d’Els 
pastorets de Girona, a càrrec del grup 
Proscenium. Teatre Municipal. Plaça 
del Vi, 1. A les 17.30 hores. Dies	25	i	
26. De 7 a 12 euros.

Lleida

Tradicions
Sant	Guim	de	la	Plana Represen-
tació del pessebre vivent dels oficis 
perduts. 18.30 hores. Dies	25	i	26. 6 
euros; nens gratuït.

N it de Nadal del 1350. L’abat 
Biure oficia la Missa del Gall 
al monestir de Sant Cugat 

del Vallès quan les portes s’obren i ir-
rompen al temple un grup de nobles 
de la comarca. Un dels nobles avan-
ça i assassina l’abat davant dels feli-
gresos. Aquest és el relat verídic que 
narra Pedra i sang, l’obra teatral que 
cada Nadal es representa amb un 
èxit rotund.
 L’any 2000 es va decidir recupe-
rar la història que al llarg del temps 
va acabar adquirint nivells de lle-
genda, i que escenifica una rivalitat 
entre municipis veïns, Sant Cugat 
i Cerdanyola. La història relata un 
problema sorgit arran de l’herència 
que el pare del noble cerdanyolenc 
Berenguer de Saltells va decidir dei-
xar al clero, concretament al mones-
tir de Sant Cugat, en lloc del seu pro-
pi fill. 
 Després de la reclamació corres-
ponent i la negació de l’abat a entre-
gar-l’hi, Saltells va organitzar una 
marxa en plena nit, però no una nit 
qualsevol sinó una amb un marcat 
caràcter dins del calendari cristià 
com és la de nit de Nadal, amb l’ob-
jectiu d’assassinar l’abat Biure. La 

ALBERT	SEGURA
SANT CUGAT

Crim al monestir
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Sant Cugat rememora l’assassinat del seu abat a mans d’un noble de Cerdanyola 
amb la representació de ‘Pedra i sang’ al monestir de la localitat.

33 Berenguer de Saltells amenaça l’abat.

33	Pedra	i	Sang.	Sala	capitular	del	
monestir	de	Sant	Cugat	del	Vallès	
(Jardins	del	Monestir,	1).	Del	25	al	28	
de	desembre.	Preu:	15	euros.	
www.pedraisang.cat	

llegenda diu que en el moment de 
l’assassinat el gall de metall que co-
rona el monestir va cantar tres vega-
des, i fins i tot hi ha gent avui dia que 
assegura haver sentit el seu cant ca-

da 24 de desembre.
 Després de 12 anys 
de representació, Pedra 
i sang segueix penjant 
el cartell d’entrades es-
gotades en cada edició, 
gràcies al seu caràcter 
únic: «Es va programar 
per a l’any 2000 pel 650 
aniversari dels fets, pe-
rò el seu èxit ens va fer 
repetir-la a l’any se-
güent i així fins avui», 
assenyala la seva direc-
tora, Dolors Vilarassau. 
«És un fet que només 
podem explicar a Sant 
Cugat, ningú més, i que 
conté elements de tota 
la comarca», destaca la 
directora. La història 
que narra Pedra i sang 
va obligar el rei Pere III 
el Cerimoniós a canvi-
ar la llei d’herències lla-
vors vigent. H

33 Un moment de la representació de ‘Pedra i sang’ al monestir de Sant Cugat.
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