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\Eis Pastorets' tornen a 
I'Escorxador per Nadal 
amb tres representacions 
De Talia Teatre i AEM-Belles Arts els 
dies 26 i 27 de desembre i 1'1 de gener 
La tradicional representació 
de l'obra 'Eis Pastorets' 
torna aquest Nadal al Teatre 
Municipal de I'Escorxador 
amb un total de tres 
representacions. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Talia Teatre actuara el 26 i 27 de 
desembre, mentre que AEM-Be
lles Arts Teatre completara la 
programació amb una altra re
presentació 1'1 de gener. les dues 
representacions tindran lloc a les 
18.00 hores. 

la companyia Talia teatre in
terpretara una obra tradicional, 
pero incorporara tecniques es
ceniques noves i participatives, 
on els nens poden cantar i bailar, 
pujar a l'escenari, baixar a les ca l
deres de Pere Botero. Es tracta 
d'una versió actualitzada, fresca, 
dmamica i divertida per a tota la 
família, amb efectes especials i 
audiovisuals, i que també incor
pora música. 
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la representació de la com
panyia AEM-Belles Arts Teatre 

és una representació teatral típi
ca de les testes de Nadal a molts 
indrets de Catalunya. l'argument 
combina els continguts del naixe
ment de Jesús, la lluita entre el bé 
i el mal entre els angels i els di mo
nis, i diverses histories i dialegs 
deis pastors que rememoren el 
primer Nadal. La Secció Artística 
A.E.M. ha interpretat diferents 

El músic i pianista Manu Guix 
actuara en el Concurs de 
Vestits de Paper de Mollerussa 

Tindra lloc 
al Teatre 

fAmistat el 17 
de desembre 

versions d' Els Pastorets des de la 
seva fundació l'any 1925. Actual
ment escenifica la versió de Lluis 
Milla. 

Les entrades, que tenen un 
preu de 8 euros, pera les tres fun
cions es poden comprar al Teatre 
Municipal de I'Escorxador i per in
ternet a través de la pagina web 
www. teatreescorxador. com. 

Bad Bunny, Quevedo i Rauw 
Alejandro, els més escoltats 
pels catalans el2022 a Spotify 
Catalunya es manté línia amb la 
tendencia musical mundial i !'ar
tista més escoltat pels catalans 
el 2022 a Spotify és Bad Bunny, 
com també ho és a tot el món. 
El podi, pero, queda distribu'it 
de manera diferent si s'analitzen 
les posicions inferiors, que Rauw 
Alejandro, Quevedo, Bizarrap i 
Rosalía, que es consolida en cin
quena posició, segons dades fa
cilitades per la plataforma. 

Quant als cantants catalans 
més reprodu'its a Espanya, la de 
Sant Esteve de Sesrovires asso
leix la primera posició, seguida 
d'Aitana i Morad, un ranquing 
que es manté immutable quan 
s'analitzen els artistes catalans 
més escoltats al món aquest 
any. La can~ó més escoltada a 

Ro salía, 
entre les més 
reprodui:des 
a tot el món 

Catalunya és 'Bzrp Music Ses
sions, Vol. 52', de Bizarrap i Que
vedo. Després de la proposta de 
Bizarrap i Quevedo, la segueixen 
'Tití me preguntó', de Bad Bunny 
o 'La bachata', de Manuel Turizo. 

quant als músics catalans 
més escoltats a tot Espanya hi 
ha, en quarta posició, Estopa, 
seguit Bad Gyal, Juan Magán, Nil 
Molinero Rigoberta Bandini. 

El Musen Hidroelectric de 
Capdella sera una secció 
del MNACTEC de Terrassa 

El Govern, a proposta de la con
sellera de Cultura, va aprovar 
ahir que el Museu Hidroelec
tric de Capdella passi a ser una 
secció del Museu de la Ciencia i 
de la Tecnica de Catalunya (MN
ACTEC) de Terrassa. El fans de 
l'equipament del Pallars Jussa 
-amb gairebé 600 peces, 4.000 
fotografies i documentació di
versa- explica l'origen de la pri
mera gran central hidroelectrica 

de Catalunya i com l'electricitat 
deis Pirineus va abastir la indús
tria. la seva col·lecció la integren 
peces de material electric, de la 
forja, del taller, maquinaria, re
canvis i d'ús domestic. 

Amb la integració del Museu 
Hidroelectric de Capdella al MN
ACTEC, es consolida una xarxa 
de 27 centres museístics i patri
monials que expliquen la indus
trialització del país. 

Kirstie Alley 
actriude 
'Cheers' 
morals 71 
anys de cancer 

El Teatre I'Amistat acollira el 
proxim 17 de desembre, a les 
22.00 hores, la gala del 58e Con
curs de Vestits de Paper, que 
comptara amb l'actuació del mú
sic i pianista Manu Guix, qui re
centment ha tret nou disc titulat 
Moments, i qui, a banda de la 
seva participació en programes 
televisius d'exit com Operación 
Triunfo, ha participat en diferents 
musicals, entre ells El petit prín
cep o Cantando bajo la lluvia. 

ñanas de Cuatro o Tarda Oberta 
(TV3), i també programes musi
cals com No disparen al pianista 
(TVE) i programes culturals com 
Tips (TVE) i Ticket (La Sexta). 
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L'actriu nord-americana Kirstie 
Alley, coneguda per treballs 
com la serie Cheers (1987) va 
morir dilluns als 71 anys a causa 
de cancer. "Estem molt tristos 
d'informar que la nostra incre'i
ble, ferotge, ferotge i amorosa 
mare va morir després d'una 
batalla contra el cancer", en 
un comunicat emes pels seus 
fills True i Lillie Parker. El butlle
tí descriu que abans de morir, 
la dues vegades guanyadora a 
I'Emmy va estar envoltada de 
la seva família més propera i 
éssers estimats, i que "va lluitar 
amb forta lesa". 

La periodista Ruth Jiménez 
sera l'encarregada de conduir la 
gala. Llicenciada en Comunicació 
Audiovisual per la Universitat Ra
mon llull, Jiménez compta amb 
més de 20 anys d'experiencia a 
la televisió, on ha presentat pro
grames d'actualitat com Las Ma-

Pel que fa al jurat del Concurs 
Nacional de Vestits de Paper, un 
any més esta format per profes
sionals del món de la moda i el 
disseny. la presidenta sera Kima 
Guitart, pionera a I'Estat Espanyol 
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en la tecnica de pintura en seda, 
utilitzant la tecnica xinesa i japo
nesa d'estampació amb un toe 
personal mediterrani i reconegu
da per la Generalitat amb la Me
dalla Mestre Artesa l'any 2010. 
Completen els noms Javier Mar
tín Galán; Josep Maria Folch, Síl-

via Corral; Francisco Pavón; Felipe 
Moreno i Luis Fernando Jiménez; 
Teresa Cardona i Josep Miquel Va
rea. Les entrades es poden adqui
rir a les taquilles del teatre de di
mecres a divendres de 6 a 8 de la 
tarda ~ també per internet al web 
www.teatrelamistat.com. 
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