Clàssics de Nadal
Lectures que parlen de les festes
nadalenques
Sinopsis
El Nadal és una època de l'any un tant controvertida: entre els que viuen aquestes
festes amb autèntic entusiasme, i els que les avorreixen, es troba un ampli espectre
d’emocions suscitades per aquesta festivitat.
Per això, en aquest cicle hi trobarem clàssics de la literatura que van de la poesia a la
narrativa acollint diversos gèneres que, ben segur, tots ens despertaran el gust per la
lectura.
En gairebé tots els casos, la lectura, sempre acompanyada de música, consistirà en la
selecció d’alguns fragments per tal que el públic s’animi a fer la lectura completa del
llibre.
A CÀRREC DE:

RECONEGUTS ACTORS I/O ACTRIUS ACOMPANYATS DE MÚSICS PROFESSIONALS

DURADA:

45’

ELS RELATS:

Tres contes de Nadal de Truman Capote
La cançó de Nadal de Charles Dickens
Poema de Nadal de Josep Ma de Sagarra
Un Nadal diferent de John Grisham
8 contes de Nadal de Pere Calders

IDIOMA:

CATALÀ
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Els relats
Tres contes de Nadal
Truman Capote

Una selecció de fragments dels seus tres contes, Un record nadalenc, Un Nadal i El convidat del Dia
d'Acció de Gràcies que reuneixen tres memorables incursions en el territori de la memòria, del passat i
de la infància. Tres records de reunions familiars propiciades per celebracions festives: dos Nadals i un
dia d'Acció de Gràcies. Relats sobre la innocència, l'amor i la maldat en què es condensa tot el talent
narratiu de Truman Capote.

La cançó de Nadal
Charles Dickens

Aquest relat de fantasmes (també conegut com Un Conte de Nadal) ha gaudit del favor del públic des
del mateix moment de la seva aparició i és un dels clàssics que no poden faltar en el Nadal. El llibre narra
la inquietant nit que el dia abans d'aquesta festivitat passa el miserable i garrepa ancià Ebenezer
Scrooge a conseqüència de la visita de l'espectre del seu antic soci, Jacob Marley, qui fa desfilar davant
seu la visió dels esperits del Nadal del passat, del present i del futur.
Les emocions i les reflexions que aquest recorregut remou en Scrooge acabaran obrant en la seva
existència una feliç transformació.
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Poema de Nadal
Josep Ma de Sagarra

El poeta, tot evocant els pessebres de la seva infantesa, enceta un viatge interior cap als records de
quan era petit, i s’imagina ell mateix, tant des de fora, muntant o contemplant les figuretes, com des de
dintre, parlant amb elles i implicant-se personalment en l’itinerari des de l’Anunciata fins al Portal de
Betlem, entès com un viatge existencial.
Una obra mestra que s’ha convertit en un poema emblemàtic de les festes nadalenques.

8 contes de Nadal
Pere Calders

Pere Calders, escriu 8 contes, amb les Festes de Nadal de fons on fa un ús subtil de la fantasia i l'humor
per enfrontar-se al consumisme que ha desfigurat aquestes festes. Un sentit de l'humor que, amb el
somriure com a bisturí, penetra profundament les diverses capes de l'ànima.
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Un Nadal diferent
John Grisham

Imaginin un any sense celebrar el Nadal. Res de festes, menjars opípars o regals no desitjats. Això és
precisament el que Luther i Nora Krank tenen planejat; per primera vegada a la vida, han decidit
celebrar el Nadal d'una manera molt diferent... Un relat clàssic, que ofereix una mirada divertida al caos
i la bogeria en què s'han convertit les tradicionals festes nadalenques.
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Els actors, actrius i músics
Caldrà veure les dates de programació per tal de concretar la disponibilitat dels
professionals. La distribució que presentem és orientativa i si s’escau potser es poden
intercanviar alguns dels recitals o parelles.

Tres contes de Nadal de Truman Capote:
A càrrec de David Bagès, veu i Marcel Casellas, contrabaix i bases

La cançó de Nadal de Charles Dickens
A càrrec de Fèlix Pons, veu i Jordi Busquets, guitarra

Poema de Nadal de Josep Ma de Sagarra
A càrrec de Joan MassotKleiner, veu i Anna Godoy, arpa
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Un Nadal diferent de John Grisham
A càrrec d’Angels Bassas, veu i Pep Poblet, saxo

8 contes de Nadal de Pere Calders
A càrrec de Mercè Arànega, veu i Eduard Iniesta, guitarra
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