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Agenda
Sant Esteve

Luca Tondena Trio
‘Jam’ de jazz al Big
Bang Bar de
Barcelona, a les 19.45

<<

Agustí Burriel Swing
Quartet
Actuació a la
cocteleria Milano,
a les 21.00

<<

BANYOLES
12.00 CONCERT
Concert de Sant Este-
ve. En el marc de l’esglé-
sia parroquial de Santa
Maria dels Turers, con-
cert de Sant Esteve de
l’Agrupació Coral de Ba-
nyoles Veus de l’Estany,
sota la direcció de Carme
Cornellà i Canals.

BARCELONA
19.30 CONCERT
Talco + Ebri Knight.
Amb el concert 10 años
en carretera, el grup Tal-
co celebra a la sala Apolo
el desè aniversari de la pu-
blicació del seu primer
disc, Tutti Assolti, que va
aparèixer el 2004.

LA BISBAL
D’EMPORDÀ
19.00 CONCERT
Concert de Sant Este-
ve. El Cor Carreras Dagas
presenta el programa Na-
dales d’ahir, d’avui i de
sempre a l’Amfiteatre del
Mundial.

CERVERA
18.30 TEATRE
‘Rosa de Betlem’. Re-
presentació de Rosa de
Betlem, de Ramon Turull,
al Gran Teatre de la Pas-
sió, sota la direcció de
Gemma Palà i Teresa Mi-
ret.

FIGUERES
18.00 TEATRE
‘El primer Nadal dels
Pastors’. Representació
d’aquesta obra de mossèn
Rossend Fortunet al Tea-
tre Municipal el Jardí. A
càrrec de l’Associació els
Pastorets de Figueres i
l’Orquestra Versatile del
Casino Menestral Figue-
renc.

VIC
18.00 TEATRE
‘Els Pastorets’. Repre-
sentació al Teatre l’Atlàn-
tidaa càrrec de les compa-
nyies Gallaret Teatre i
Teatre La Palangana.

LLEIDA
18.00 MUSICAL
‘Nadal Màgic’. Especta-
cle musical del Club Ba-
nyetes al Teatre de la Llot-
ja. En aquesta edició, el
musical ret homenatge a
l’alpinista lleidatà Juanjo
Garra, desaparegut l’any
2013, amb una aventura
a l’Himalàia, en què el Ba-
nyetes i la seva colla s’en-

fronten a un perill terri-
ble. Un viatge musical pel
món, ple d’aventures i va-
lors com ara l’amistat, la
solidaritat i el respecte pel
medi ambient.

OLOT
18.00 CONCERT
Concert de Sant Este-
ve. Al Casal Marià es du a
terme el concert de la dia-
da de Sant Esteve de la
cobla La Principal d’Olot.

PALAMÓS
20.00 CONCERT
Concert de Nadal. El
concert d’aquest any tin-
drà una primera part de
nadales populars i una se-
gona titulada Mr. Scroo-
ge, que és una adaptació
musical de La Rondalla
de Nadal, de Charles Dic-
kens, amb acompanya-
ment de piano i percussió.

PARETS DEL
VALLÈS
19.00 TEATRE
‘Pastorets, cap a Pa-
rets’. La Companyia Ria-
llera de Joves Paretans
porta aquest espectacle
infantil al Teatre Can Ra-
joler. És un espectacle so-
lidari amb La Marató de
TV3.

REUS
CONCERT
Muyayo Rif. El grup pre-
senta el final de la gira
Maleïda comèdia a la sala
Lo Submarino. Muyayo
Rif tanquen així la pre-
sentació del seu últim tre-
ball, que els ha portat els
dos últims anys a partici-
par en festivals tan im-
portants com ara el Wo-
mad del Regne Unit, el
Bevrijdings Festival d’Ho-
landa i el Womad Pyati-
gorsk de Rússia.

VALLS
18.00 TEATRE
‘Els Pastorets Princi-
pals’. El Grup de Teatre
Principal torna a repre-
sentar el clàssic de les ce-
lebracions de Nadal. Un
espectacle adreçat al pú-
blic familiar, però pensat
perquè tothom pugui gau-
dir-lo. Els pastorets prota-
gonistes, Garrafó i Fredo-
lic, amb les respectives
parelles, Mariana i Sulina,
condueixen el muntatge
entre escenes bíbliques i
d’altres de còmiques, amb
cançons interpretades en
directe.

Uns Pastorets a ritme de
sarsuela

Escena de l’obra ■ ARXIU

Torna el tradicional concert
de carilló

Un concert per a la pau

Anna Maria Reverté ■ ARXIU

Els Castellers de Vilafranca actuaran al Palau de la Música Catalana ■ ANDREU PUIG

BARCELONA
12.00 CONCERT
Anna Maria Reverté interpreta el tradicional con-
cert de carilló del Palau de la Generalitat de Catalu-
nya, Campanes festives.

SITGES
19.00 TEATRE
Al Casino Prado es representa la sarsuela pastoral
El primer Nadal dels pastors, de mossèn Rossend
Fortunet i Busquets.

BARCELONA
19.00 CONCERT
El Palau de la Música Catalana és
el marc d’una altra edició del tradi-
cional concert de Sant Esteve, una
cita anual de l’Orfeó Català que es
transmetrà en directe per TV3 i
Catalunya Música.

El concert –que aquest any por-
ta per títol En molts llocs d’aquest
món– supera ja els cent anys d’his-
tòria i és una banda sonora nada-
lenca i una cita imprescindible per
a la cultura del país. Hi participen

els diversos cors de l’Escola Coral
de l’Orfeó Català: el Cor Petits (di-
rigit per Mercè Pi), el Cor Mitjans
(dirigit per Glòria Fernández), el
Cor Infantil (dirigit per Glòria Co-
ma i Pedrals), el Cor de Noies (diri-
git per Buia Reixach i Feixes), el
Cor Jove (dirigit per Esteve Nabo-
na), el Cor de Cambra del Palau de
la Música (dirigit per Josep Vila i
Casañas) i l’Orfeó Català (dirigit
per Josep Vila i Casañas). També
hi intervé l’actriu Montse Guallar.

El programa del concert inclou,

entre d’altres, obres de Gustav
Holst, Arnold Schönberg, Tomás
Luis de Victoria, Johann Sebas-
tian Bach, Felix Mendelssohn,
Claude Debussy i Franz Grüber, a
més de nadales tradicionals cata-
lanes.

Amb motiu de la celebració del
1714 i del centenari de la Primera
Guerra Mundial, el concert d’a-
quest any incorpora una selecció
de poesies d’escriptors que han de-
nunciat els desastres bèl·lics.
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