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Tradicions: tions i pessebres
ARXIU/SALVADOR REDÓ

Sant Vicenç

ENTRADA DE
FRANC, MÉS DE
20 ESCENES I
RETORN AL TURÓ

UN TIÓ CARREGAT
QUE S’ESCALFA AMB
GRESCA I TRADICIÓ
U

na festa que ja està a
punt de complir el quart
de segle de vida ja es pot
dir que té tradició. La Festa del
Cagatió de Sant Vicenç és a un
pas de celebrar aquest aniversari
–enguany se’n celebra la a
edició– i més que la trajectòria en
anys, la solidesa li augura una activitat ininterrompuda i creixent. Però sobretot el fet que es
tracta d’una celebració que ha
sabut anar incorporant petites
variacions sense perdre l’essència amb què va néixer a final dels
vuitanta.
El cagatió de Sant Vicenç tindrà lloc diumenge de la setmana vinent ( de desembre), a
partir de les  de la tarda a la plaça de l’Ajuntament. L’esperit que
manté intacte és el de voler pre-

servar i difondre entre les famílies i els infants una tradició
molt nostrada, però que anys enrere havia anat en regressió. El pilar, doncs, és una tradició, però
és alhora l’excusa per portar al
carrer una celebració popular
fruit de l’esforç de diverses entitats locals i que a més els darrers
anys es complementa amb una
fira del comerç.
La festa arrencarà, com és tradició, amb l’arribada a la plaça
dels tioners, personatges del
bosc encarregats de dur cada any
el tronc nadalenc. La seva arribada és el tret de sortida de la festa, que tindrà en Pep Callau i els
Pepsicolen els grans animadors.
El tió, però, no es podrà picar
fins que estigui ben escalfat, i per
això hi ha tot un seguit d’actes
ARXIU/LORENA GARCIA

Els gegantons de Sant Vicenç posant a prova el tió, l’any passat

preparats: un petit pessebre vivent a càrrec de l’Associació Musical Castellet, ballades tradicionals a càrrec de l’escola de
l’Esbart Dansaire Santvicentí i
l’actuació dels Pepsicolen. Quan
el tronc estigui escalfat, els gegantons de Sant Vicenç seran els
primers a comprovar que realment està a punt per descarregar,

abans no hi comencin a desfilar
els infants del poble. Seran també els tioners els qui s’encarregaran d’ajudar els nens i nenes a
fer cagar el tió. Com també és tradició, l’entitat gastronòmica Ceps
i Manduca elaborarà a la plaça
mateix un gran perol de brou per
combatre el fred, que es podrà
acompanyar de torrades.

Els Prats de Rei

AMB EFECTES ESPECIALS
I BANDA SONORA PRÒPIA

Josep i Maria al pessebre vivent dels Prats de Rei de l’any passat

Òdena

El pessebre vivent dels Prats
de Rei, un dels més antics de
Catalunya, arriba enguany a
la a edició. Entre les característiques que el fan especial
cal destacar que és l’únic que té
una banda sonora pròpia, obra
de mossèn Valentí Miserachs.
Tal com explica Jaume Casamitjana, «és una obra de teatre,
dinàmica i viva, un dels pocs
pessebres representats on els
protagonistes parlen de viva

veu». Hi participen unes 
persones del poble, amb un
ampli ventall d’edats, d’entre
pocs mesos fins als setanta
anys. Durant les representacions «tot el poble es transforma com si fos l’antiga Palestina»
i els moments més espectaculars són «quan apareix l’estrella, que és un bola de foc que
baixa des del campanar, o bé
l’entrada de Jesús al temple,
on es fan projeccions», destaca.

El Pessebre Vivent d’Òdena
celebra la a edició. Tot i algunes aturades intermitents al
llarg del temps, l’Associació Cultural Pessebre Vivent d’Òdena
ha reprès amb força aquest espectable i l’ha tornat a un dels
llocs més emblemàtics del poble, el turó del Castell.
En aquesta nova edició, les representacions tindran lloc durant el , ,  i  de desembre, de les set a les nou del vespre, amb entrada gratuïta i recullen més de vint escenes.
La presidenta de l’Associació, Rosa Hernàndez, agraeix
«el suport que hem rebut per
part de l’Ajuntament i a més a
més a totes les persones i entitats que col·laboren en la preparació i posterior representació», i espera que el públic pugui gaudir un any més d’aquesta tradició.
Al final de la representació es
reparteix pa torrat, espetec i
mistela als assistents.
Aquest any, el pessebre vivent farà una petita gira, i el proper  de desembre un centenar de pratencs es desplaçarà
fins al Maremàgnum de Barcelona, on es farà una mostra
de setze quadres. A més a més,
el  de gener és previst que vegin el pessebre els participants
de la trobada del Cercle
d’Agermanament Occitanocatalà, en el marc de la Festa
Occitana.
Les representacions es fan a
/ de  de la tarda els dies 
i  de desembre i també l’ ,
i  de gener de .

NADAL A CARDONA
La Muntanya de Sal, el Castell i el Nucli Antic!
Visitar Cardona per Nadal és sentir la història
en directe: podreu passejar per una vila
medieval, contemplar temples romànics i gòtics,
reviure batalles i setges i endinsar-vos en la
Muntanya de Sal més bella del món!

Informació i horaris a
www.cardonaturisme.cat

