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Divendres, 20 de desembre del 2019

D
esprés de dos anys de 
pausa, el Pessebre Vivent 
dels Oficis Perduts de Sant 

Guim de la Plana, a la Segar-
ra, tornarà aquest diumenge 
(18.30 h, 10 €/menors, 5 €) a la 
seua cita amb el públic amant 
d’aquest espectacle tradicional 
nadalenc. La 35 edició del cer-
tamen comptarà amb una qua-
rantena d’escenes i la participa-
ció d’uns 250 figurants pel nucli 
medieval d’aquesta localitat. A 
més dels quadres bíblics com 
el del Naixement (a la foto), el 
pessebre vivent rememora oficis 
antics com el del guarnicioner, 
el boter, el ceramista, el cadirai-
re, l’herbolari, l’artesà d’esclops 
o el de forques.

També estrenarà la tempo-
rada diumenge (18.30 i 19.45, 
10 €/menors 5 €) el pessebre 
vivent d’Ardèvol, al municipi 
de Pinós (Solsonès), amb uns 
200 figurants.

L’hora dels pessebres vivents
Tradicional. Després de dos anys d’interrupció, Sant Guim de la Plana recupera el certamen 
dedicat als oficis perduts, i Ardèvol també obre la temporada de representacions

PESSEBRE VIVENT DE SANT GUIM DE LA PLANA Els mercats i activitats de Na-
dal són protagonistes aquest 
cap de setmana a Lleida, la 
Seu d’Urgell o Mollerussa, 
entre altres localitats. A la 
capital del Segrià, el Mercat 
de Santa Llúcia a la plaça 
Cervantes segueix obert fins 
dimarts que ve; el de Nadal 
al costat de la Catedral allar-
garà l’obertura de les parades 
fins al 5 de gener; i el Mer-
cat de l’Hort a Taula estarà 
entre la plaça Sant Joan i els 
porxos de la Paeria demà i 
diumenge.

A Mollerussa, Planetari 
a L’Amistat demà (11.00 a 
13.00 i 16.30 a 18.30) i es-
pectacle itinerant Patges As-
tròlegs (18.30 des de la plaça 
1 d’Octubre). Diumenge, ta-
ller Fes el teu tió al Centre 
Cultural (11.00).

A la Seu, mercat de Na-
dal demà a la plaça Patalín 
(10.00 a 20.00) i estrena d’El 
rescat dels minairons (La Sa-
lle, 19.00).

CaixaForum Lleida ha pro-
gramat per demà dos sessions 
(12.00 i 19.00) de l’especta-
cle familiar Escape science, 
un singular muntatge basat 
en el joc de l’escape room i 
protagonitzat per MIA, una 
robot d’intel·ligència artifi-
cial que interactuarà amb el 
públic. Els seus interlocutors 
hauran de descobrir, a través 
de les pistes i els enigmes que 
ella plantegi, les claus per a 
la supervivència de l’espè-
cie humana però sense pro-
vocar que reveli informació 
confidencial, ja que podria 
autodestruir-se. Entrada: 6 € 
(descompte del 50% a clients 
de CaixaBank).

El Pavelló de l’Oli de les Bor-
ges Blanques acollirà demà 
dissabte a partir de les 18.00 
hores la 23 edició del Sarda-
nadal, una cita amb les sar-
danes per estrenar el Nadal, 
amb l’Orquestra Selvatana 
de mestra de cerimònies i 
l’exhibició de les colles del 
Casal de la Gent Gran i Brut 
Natura. La cobla orquestra 
també animarà el ball de 
nit a partir de les 22.30 h. 
(entrada, 6 euros). Les ac-
tivitats nadalenques de les 
Borges Blanques comptaran 
diumenge amb un concert de 
Camerata Adagio i diverses 
corals a l’església parroquial 
(18.00 h).

Mercats de 
Nadal a Lleida, 
la Seu i 
Mollerussa

‘Escape room’ 
científic al 
CaixaForum

‘Sardanadal’  
a les Borges 
Blanques

JORDI PRAT

DANSA/MÚSICA

#Bachendansa

Escola Montse Esteve i Orquestra 
de Cambra de la Catalunya Interior

Cervera. Gran Teatre de la Passió.  

Dissabte. 20.00 h. Gratuït.

Cervera acollirà demà l’especta-
cle #Bachendansa, un muntatge 
que fusiona la música barroca 
i la dansa contemporània i que 
servirà de clausura dels actes de 
Cervera Capital de la Cultura 
Catalana 2019. Aquesta obra 
es va preestrenar l’estiu pas-
sat a Guissona i Sant Guim de 
Freixenet com a fruit del treball 
conjunt de la Jove Companyia 
de l’escola de dansa Montse Es-
teve i de l’Orquestra de Cambra 
de la Catalunya Interior, amb 
direcció musical de Jordi Cas-
tellà. Ara també incorporarà 
un audiovisual amb accions sin-
gulars desenvolupades al llarg 
d’aquest any.

Colofó a Cervera Capital Cultural
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