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Els Retaules Vivents de Reus,
enguany a les esglésies
Tindran lloc a la Prioral, la Sang i Sant Josep Obrer, per Sant Esteve, l'1 i 2 de
gener, respectivament

Imatge d'arxiu dels Retaules Vivents de Reus | Reus.cat

L'edició d'enguany dels Retaules Vivents de Nadal es durà a terme en esglésies de Reus i es
veurà reduïda tant en format com en participants atesa la situació pandèmica. Es representaran
quatre dels vuit retaules habituals: el de la Creació, l'Anunciació a Maria, l'Anunciació als pastors i
el Naixement, on també es podrà veure l'adoració dels Reis d'Orient al nen Jesús. Estan
organitzats pel Patronat Foc Nou, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Descarregueu-vos
el Programa Retaules Vivents Reus
En el retaule de la Creació, enguany es recuperarà a més la participació de les ballarines del col·legi
Sant Josep, que l'any passat no hi van poder participar. I també es recuperarà la participació dels
infants, que l'any passat també va quedar afectada arran de la pandèmia. En total hi participaran
30 nens, la majoria dels quals ja havien participat en altres edicions, tot i que també n'hi ha que
participen per primera vegada, segons s'ha exposat aquest migdia de dimarts en roda de premsa.
Les representacions
Les representacions seran el dia de Sant Esteve, a les 8 del vespre, a la Prioral de Sant Pere;
l'1 de gener, a la mateixa hora, a la Puríssima Sang; i l'endemà, a les 12 del migdia, a la Parròquia
de Sant Josep Obrer.
A banda dels retaules, l'entitat durà a terme una altra activitat per festes, anomenada Els Reis a
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casa. En representació de l'entitat, Arnau Fernàndez ha exposat que aquest "serà el segon que cop
que es faci" i que la idea "va sorgir el desembre passat, després d'un any tan complicat en què
no s'havien pogut celebrar molts actes, com ara la tradicional cavalcada de Reis".
Aquesta iniciativa va tenir "molt bona rebuda", i s'ha decidit continuar un any més. Es durà a
terme el 5 de gener al vespre i el 6 de gener al matí. Totes les famílies que s'hi vulguin acollir
poden enviar un correu electrònic a patronatfocnou@outlook.es, o adreçar-se al patronat a través
de les seves xarxes socials.
La regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, ha indicat per part seva que iniciatives
com la dels Retaules Vivents subratllen "l'empenta de la ciutat" per tirar endavant "fins i tot en un
context tan delicat" com l'actual, marcat per la pandèmia.
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