TEMPORADA 2018-2019
Teatre Esplai
140 Anys de Pastorets

Dies de representació
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Francesc A. Picas Pons
Informació a:

Temporada en record de Francesc A. Picas Pons,
autor de “La Flor de Nadal”, i que ens deixà aquest
any 2018.
El seu text estrenat l’any 1954, juntament amb la
música original d’en Josep Ma. Conangla, ambdòs
fills de l’Ametlla de Merola, és el que ens ha
acompanyat fins ara i que s’ha conegut popularment
com “Els Pastorets de l’Ametlla de Merola”.

Venda d’entrades:
www.ametllademerola.cat

Preu: 13 €
Anticipada: 11 €

Intentarem ser fidels al text que se’ns ha llegat i fer
perdurar la tradició per molts anys més.

Organitza:
Associació Cultural Esplai
Associació Cultural Esplai
AJUNTAMENT
DE PUIG-REIG

IMPRESSIÓ: SERRATPRINT-NAVÀS

Superactivitat

140 ANYS DE PASTORETS
@ametllademerola
@teatre_ametllademerola
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Foto: Anna Selga

Els crits de Guerra ressonen en el més profund dels
abismes. Les profecies dels savis s’estan complint i
una arribada imminent ha remogut les entranyes de
les bèsties, afamades de mal.
Les revoltes prosperen en el bullici dels mercats,
mentre aixequen castells aquells que cerquen la
glòria en èpiques batalles. Il·lusos mortals!
Avui els ramats estan inquiets mentre el majoral jau
endormiscat, aliè a les forces que és desperten. De
nou els pastors, innocents, han fet nit ignorant el
perill. És massa d’hora per fer-se clar però a l’horitzó
es dibuixa un final que molt pocs haguessin imaginat
tant auster.
Foto: Anna Selga

Fotograﬁes: Anna Selga
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23è
Pessebre
Vivent
Reviu amb nosaltres
la més tendra de les tradicions

Amb la MARATÓ DE TV3

25 i 30 d desembre de 2018
De 7 a 8 de la tarda,
a l'era de cal Xeró i casc antic
Tel. informació: 687 99 85 41

LA POBLA DE LILLET
www.pessebrelillet.cat

Alt Berguedà

Com arribar-hi?
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No et perdis el pessebre vivent de la Pobla de Lillet
NOTA: L'organització es reserva el dret d'alterar, modificar i fins i tot
suspendre qualsevol dels actes previstos si per causes de força
major així ho requerís.

Tel. informació: 687 99 85 41
www.pessebrelillet.cat

23 è. PESSEBRE VIVENT DE LA POBLA DE LILLET
Dies de representació: 25 i 30 de desembre de 2018
A partir de les 7 de la tarda
Recorregut per l’era i interiors de la casa de pagès de “Cal Xeró” situada al bell mig del poble.
Seguirem l’itinerari pel casc antic on podrem gaudir del mercat, oficis artesans i quadres bíblics. I
per retornar-nos del fred,una tassa de brou, a la vora d’un bon foc, pa torrat amb cansalada i un
traguet de vi de la bota del racó us donarà el comiat.
Venda d’entrades : 1 hora abans de la representació a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet
Preus : Adults 7 €
Nens fins a 6 anys : gratuït.
Nens de 6 a 12 anys : 5 €
Telèfon contacte : 619701146 – 687998541
Col·laborem amb la Marató de TV3
AGRUPACIÓ TEATRAL “AMICS DEL ROMEA”
www.pessebrelillet.cat
Us esperem al Pessebre Vivent de La Pobla de Lillet “ El Pessebre de l’Alt Berguedà”

