
Abans de les representa-
cions dels Pastorets i també
abansdelamostradediorames
depessebres–unade lespe-
culiaritatsdelesfestesalaciu-
tat montserratina– avui s’or-
ganitzalaFiradeNadald’Ole-
sadeMontserrat.Duranttotala
jornada,L’Eixidadel’Artlapre-
paraalacèntricaplaçadeFè-
lixAragayialcarrerdeSalvador
Casas.Es tractade la tercera
edicióquefaOlesadelaFirade

Nadal,queesvaferperprimera
vegadal’any2009.
L’Eixidadel’Artésunaenti-

tatd’artistesquehapreparatla
segonaediciódelaFiradeNa-
dald’artesaniaiproductesna-
turals:tambéhanpreparatun
seguitd’activitatsqueacabaran
d’exterioritzarl’esperitnadalenc
delajornada.
LaFiradeNadalvolimpul-

sar la venda d’artesania i la
promociódelsproductesd’a-

quest tipus com a regals en
aquestes dates. Les vendes,
comenelsdosdarrersanys,es
veuran condicionades per la
meteorologia,ques’esperaque
siguimésbenignaqueenlapri-
meraedició.
LatardadeNadal,elGrupde

TeatreCasald’OlesadeMont-
serrat farà el tret de sortida
delsPastoretsd’enguany.A2/4
de7delatarda,comcadaany,
enLluquetienRovellóposaran
els peus al Bosc Tenebrós. I
seràlaprimeradelesquatreve-
gadesquehofaranaquesthi-
vern,jaque–entratel2012–hi
hauràtresrepresentacionsmés,
el6degener,el8iel15,totesa
2/4de7delatarda.

Artés
EL GRAN TRONC
D’ARTÉS ESPERA
LA VISITA D’UNS
400 INFANTS
Artéstornaràaviureel24de

desembreunaaltrajornadade-
dicadaaltió,ambungrantronc
quelaComissiódelaCavalca-
dadeReissituaràalaplaçade
l’Església, i que espera rebre
elscopsd’uns400nensinenes
permirarqueelscaguialgunes
llaminadures.
Seràales6delatarda,però,

unahoraabans,l’organització
iniciarà una ruta pels carrers
cèntricsdelpoble.Peralcaga-
tiócalapuntar-seprèviamentals
comerços corresponents, i es
preveumuntarduesfileresde5
nenscadascuna.Amés,ipertal
d’agilitarelpas,enguanys’ac-
cediràperlapartdeldarreredel
tióisesortiràperladeldavant.
L’endemà,ales11delmatí,es

faràunarutapelpobleambel
tióiambl’acompanyamentde
lamúsicapròpiadel’actepera
tots els veïns que encara no
l’haginpogutveure.

Sant Vicenç

UN TIÓ AMB PROP
D’UN QUART DE
SEGLE D’ACTIVITAT
 mbgairebéunquartde

seglealesespatlles,la
Festa del Cagatió de

Sant Vicenç ha introduït pro-
gressivamentpetitesmodifica-
cionsenelcontingut,peròn’ha
mantingutinalterabletantl’es-
peritambquèvanéixercoml’es-
tructuraessencial.
Enguanyse’ncelebraràla23a

edició,quetindràllocdemà,18
dedesembre,apartirdeles5de
la tardaa laplaçade l’Ajunta-
ment.
L’esperit que manté intacte

éseldevolerpreservaridifon-
dreentrelesfamíliesielsnousin-
fantsunatradiciótannostrada
comladefercagareltió,queen
elsorígensd’aquestafestasem-
blavacadacopmésalabaixa.I
ambl’excusadelatradició,por-

taralcarrerunacelebraciópo-
pularqueésfruitdelacol·labo-
racióil’esforçdediversesentitats
locals.
Facimésfredomenys,lace-

lebraciósempre té lloca l’aire
lliurealaplaçadel’ajuntament.
Enaquestespaiespreveul’arri-
bada,capales5delatarda,dels
tioners, personatges del bosc
encarregatsdedurcadaanyel
troncquedescarregaràdolçosi
llaminadures.Lasevaarribadaés
eltretdesortidadelafesta,que
tindràcomamestredecerimò-
niestotunexpertenlamatèria,
PepCallauielsPepsicolen,que
hiposaranl’animació.
Eltió,però,noespodràpicar

finsqueestiguibenescalfat,iper
aixòhihatotunseguitd’actes
preparats:unpetitpessebrevi-

ventacàrrecdel’AssociacióMu-
sical Castellet, ballades tradi-
cionals a càrrecde l’escolade
l’EsbartDansaire Santvicentí i
l’actuaciódelsPepsicolen.Quan
eltroncestiguiescalfat,elsge-
gantonsdeSantVicençseranels
primersdecomprovarquereal-
mentestàapuntperdescarregar,
abansnohicomencinadesfilar

elsinfantsdelpoble.Serantam-
béelstionerselsquis’encarre-
garand’ajudarelsnensinenesa
fercagareltió.
Comtambééstradició,l’enti-

tat gastronòmicaCeps iMan-
ducaelaboraràalaplaçamateix
ungranperoldebroupercom-
batreelfred,queespodràacom-
panyardetorrades.
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ARXIU/A. SOLÍS

ELS ARTESANS D’OLESA
S’EXHIBEIXEN A LA FIRA

Un dels passatges dels Pastorets d’Olesa, el 2010

Olesa de Montserrat
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Arribada dels tioners portant el tió a la plaça, en l’edició de l’any passat

ARXIU/C. OLIVERAS

Tradicions: cagations i fires
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