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Nadal 2013Bages: tradicions

 na festa que compleix el
quart de segle de vida ja
es pot dir que té tradició.
La Festa del Cagatió de

Sant Vicenç celebra enguany la
25a edició, i més que la trajectòria
en anys, la solidesa li dóna una ac-
tivitat ininterrompuda i creixent. I
el fet que hagi anat incorporant pe-
tites variacions sense perdre l’es-
sència amb què va néixer.

El cagatió de Sant Vicenç tindrà
lloc demà (22 de desembre), a par-
tir de les 5 de la tarda a la plaça de
l’Ajuntament. L’esperit que manté
intacte és el de voler preservar i di-
fondre entre les famílies i els infants
una tradició molt nostrada, però
que anys enrere havia anat en re-
gressió. El pilar 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 es complementa amb
una fira del comerç. 

La festa arrenca amb l’arribada
a la plaça dels tioners, personatges
del bosc encarregats de dur cada
any el tronc nadalenc. La seva ar-

ribada és el tret de sortida de la fes-
ta. El tió, però, no es podrà picar fins
que estigui ben escalfat, i per això
hi ha tot un seguit d’actes preparats:
un petit pessebre vivent a càrrec de
l’Associació Musical Castellet, ba-
llades tradicionals a càrrec de l’es-
cola de l’Esbart Dansaire Santvi-
centí i l’actuació d’un grup d’ani-
mació. Quan el tronc estigui escal-

fat, els gegantons de Sant Vicenç se-
ran els primers a comprovar que re-
alment està a punt, abans no hi co-
mencin a desfilar els infants del po-
ble. Seran també els tioners els qui
s’encarregaran d’ajudar-los. Com
també és tradició, l’entitat gastro-
nòmica Ceps i Manduca elabora-
rà a la plaça mateix un gran perol de
brou per combatre el fred.

U

Un quart de segle traient
al carrer el tronc generós

El tió monumental de la Co-
missió de la Cavalcada de Reis
d’Artés tornarà a repartir quilos de
llaminadures aquest Nadal. Serà
el dia 2/4 a les 6 de la tarda a la pla-
ça de l’Església, on s’espera que
cap a uns 450 nens i nenes s’enfi-
lin per torns fins al llom del tió per
picar fort i que cagui. Enguany, ho
farà amb un sistema automatitzat
que evitarà haver d’obrir la com-
porta dels regals a mà. El dia de
Nadal, a les 11, el tió farà el tradi-
cional recorregut pel poble. 

Prop de mig
miler de regals
guanyats a 
cop de bastó

Cagatió de Sant Vicenç

El tió d’Artés

Nens i nenes fent cagar el tió monumental a Artés
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Infants a punt de fer cagar el tió a la plaça ajudats pels tioners
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Aprofitar els Pastorets per riu-
re’s de l’actualitat és una fórmula
d’èxit que s’estén per la comarca.
L’any passat el Grup de Teatre de
Navarcles va crear els Pastorets de
l’APN, que ara renovarà amb no-
ves paròdies a partir de frases
còmiques extretes de l’Alguna
Pregunta Més, i enguany Moià
també s’apunta a versió irònica
amb Els Pastorets o l’adveniment
del referèndum il·legal, que es
presenten com una paròdia de la
política actual portada a l’extrem.
Alhora, es mantindran les fun-
cions tradicionals, amb algunes
novetats, per a tota la comarca.

Amb aquesta versió irònica,
Moià tornarà a tenir Pastorets
després d’anys d’absència, però
seran ben diferents. En aquest
cas, narraran les aventures de
dos catalans que s’adormen ha-
vent dinat la mateixa tarda que el
govern de la Generalitat ha de fer
pública la data i la pregunta de la
consulta per la independència. En
somnis, s’enfrontaran als uni-
onistes que ho voldran impedir. És
una fórmula original i d’estricta ac-
tualitat ideada per l’autor local
Quim Vila, que en el text ha in-
corporat múltiples elements de re-
ferència política. Per exemple, els
personatges, com Satasnar (que
interpreta l’alcalde de Moià, Dio-
nís Guiteras) o Lluciwert, que
miraran de fer la vida impossible
a l’Esquerret i el  Converjó. O els
escenaris, com els soterranis d’un
edifici del carrer Gènova que Vila
ha transformat en l’Infern, o l’en-
trepà que es menja el Converjó,
«en aquest cas transformat en el
Bocata del Pacte Fiscal», ha avan-
çat Vila. En total, una hora i quart
de Pastorets, que tindran dues
funcions, a les 9 del vespre i a les
11 de la nit, del 25 de desembre a
l’Esplai. Les entrades anticipa-
des a Can Carner costen 5 euros,
i en valdran 7 a taquilla.

Navarcles també tindrà Els

Pastorets de l’APN 2 «després de la
bona resposta de l’any passat, ex-
plica el seu director, Toni Franch.
Es presenten «amb novetats», de
guió, de música, amb noves frases
de l’APM, «i amb dos personatges
que apareixen nous» i que es
mantenen en la incògnita. Els in-
terpreten els mateixos actors del
grup de Teatre de Navarcles que
paral·lelament fan els Pastorets
tradicionals, versionats per Jaume
Costa però fidels a Folch i Torras,
i que enguany presenten alguns
canvis escènics, explica el seu di-
rector, Sebastià Puig. Els uns i els
altres es faran a l’Auditori i l’en-
trada costa 8 euros. Els tradicio-
nals es faran el dia de Nadal a les
7 i el 29 i el 4 de gener a les 5, i els
altres es faran a 2/4 de 10 de la nit
el 28 de desembre i el 3 de gener.

També repetiran tradició al-
tres municipis amb el seu format
habitual. A Cardona, el Traspunt
preveu funcions els dies 25, 26 i 29
de desembre, i 1 i 6 de gener, a 2/4
de 7 als Catòlics, amb la novetat
que enguany es recupera l’escena
de les calderes d’en Pere Porter,
després de 60 anys, i amb la lletra
i la música que havia tingut. Po-
blacions com Balsareny, Sant
Vicenç de Castellet, Súria i Sant-
pedor també tindran Pastorets,
amb diverses novetats.  

Les representacions es
mouen entre la tradició
i l’estricta actualitat 

Pastorets a la comarca 

Els Pastorets de l’APN 
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