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 i hi ha un municipi al
Bages especialment mo-
bilitzat durant el Nadal,
no hi ha dubte que

aquest és Fonollosa. Al llarg d’a-
questes festes aquesta petita po-
blació ofereix una doble proposta
de muntatge amb quadres vivents
que mobilitza desenes de persones.
Al tradicional Pessebre Vivent del
Bages, que els veïns del nucli de Fals
fan realitat des de ja fa gairebé
quatre dècades en el marc del con-
junt monumental de les Torres de
Fals, s’hi ha afegit des de  fa set anys
la Nit Viva, que es desenvolupa a les
cases de Fonollosa. Competidors
però molt complementaris.

A Fals ja són 37 els anys que fa
que posen en escena el seu pesse-
bre vivent, un dels que juguen a la
primera divisió dels que es fan a Ca-
talunya. Enguany el recorregut que
es fa als peus del conjunt mil·lena-
ri permetrà veure un total de 24 es-
cenes, des de la benvinguda fins a
la vida de poble, que combinarà els
tradicionals quadres bíblics (l’a-
nunciació de la Verge, el camí de
Betlem, la casa de Joan Baptista, la
fugida a Egipte, la matança dels in-
nocents...) amb les escenes més
costumistes (vida al ras, pouant
aigua, els artesans...). En acabar, els

visitants són obsequiats amb pa i
botifarra de Fals i mistela. En-
guany se n’han programat un total
de vuit jornades (que comencen
demà mateix) i dotze representa-
cions. En concret, els dies 27 de de-
sembre i 3, 6 i 10 de gener es podrà
fer el recorregut a 2/4 de 7 de la tar-
da, mentre que els dies 21, 26 i 28
de desembre i el 4 de gener hi
haurà una segona sessió a 2/4 de 8.
El preu de les entrades és de 10 eu-

ros; 6 euros entre 6 i 12 anys i gra-
tuït fins als 5 anys. També hi ha un
preu de 8 euros per a grups de
com a mínim 20 persones.

Viatge a la pagesia tradicional
La Nit Viva és un espectacle que re-
crea la vida catalana a pagès de fa
més d’un segle i que combina qua-
dres de pessebre i oficis antics. La
representació  transcorre pels car-
rers i interiors de cases centenàries

del raval de Baix del poble de Fo-
nollosa i hi participen més de 190
persones, també de pobles i nuclis
veïns. Els organitzadors ho defi-
neixen com «una mirada als nostres
orígens rurals i catalans; la recu-
peració d’uns costums ja oblidats;
l’estima per la terra; la representa-
ció de l’esforç, el fruit d’un treball,
la il·lusió». Enguany s’hi podran
presenciar fins a una seixantena
d’escenes, sobretot amb un clar

predomini dels que fan referència
a oficis antics i quadres de la vida
quotidiana. Qui vulgui veure aques-
ta Nit Viva tindrà quatre jornades
per fer-ho. Els dies 28 de desembre
i 1 i 3 de gener amb una doble ses-
sió programada (a 1/4 de 7 de la tar-
da i a 2/4 de 8 del vespre); i el 5 de
gener, només a 1/4 de 7 de la tarda.
L’entrada general val 6 euros, de 5
euros fins als 14 anys i gratuït per als
menors de 4.  
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Sant Vicenç/Artés

Els cagations populars han anat
proliferant arreu en els últims
anys. Però si n’hi ha un d’espe-
cialment consolidat, per anys i
format, és el que té lloc a Sant Vi-
cenç el diumenge abans de Nadal.
Enguany serà demà, a partir de les
5 de la tarda a la plaça de l’Ajunta-
ment. 

No en va, ja són 26 les edicions
que acumula aquesta celebració,
a l’entorn de la qual es basteix
una festa de prop de dues hores.
L’esperit que manté intacte és el de
voler preservar i difondre entre
les famílies i els infants una tradi-
ció molt nostrada, però que anys

enrere havia anat en regressió. La
festa arrenca amb l’arribada a la
plaça dels tioners, personatges del
bosc encarregats de dur cada any
el tronc nadalenc a Sant Vicenç. La
seva arribada és el tret de sortida
de la festa. 

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 vi-
vent a càrrec de l’Associació Mu-
sical Castellet, ballades tradicionals
de l’escola de l’Esbart Dansaire
Santvicentí i l’actuació dels Pepsi-
colen. Quan el tronc està escalfat,
els gegantons de Sant Vicenç són

els primers a comprovar que real-
ment està a punt, abans no hi co-
mencin a desfilar els infants del po-
ble. Com també és tradició, l’enti-
tat gastronòmica Ceps i Manduca
elaborarà a la plaça mateix un

gran perol de brou per combatre el
fred.

Tronc monumental a Artés
Artés també ha apostat per treure
el tió al carrer. Ho fa de la mà de la

de la Comissió de la Cavalcada de
Reis. Ho farà el dia 24 a les 6 de la
tarda a la plaça de l’Església, i el dia
de Nadal amb la Cercavila del Tió
pels carrers del pobles a partir de
les 12 del migdia.

La mainada fa festa grossa al
voltant d’un tió molt generós

Els tioners són els personatges encarregats de portar el tronc a Sant Vicenç i d’ajudar a escalfar-lo
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Els quadres del pessebre de Fals són d’una gran plasticitat
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A la Nit Viva de Fonollosa es recreen sobretot escenes costumistes
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