L’espectacle dels Reis
La cavalcada d'Igualada, la més antiga de Catalunya,
aspira a ser Patrimoni de la Humanitat
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Serà un an especial a Igualada i Girona. A Igualada aspiren que la seva cavalcada, la
més antiga de Catalunya —en la qual centenars de patges dels Reis d'Orient lliuren
personalment els regals als nens—, sigui declarada Patrimoni de la Humanitat per part
de la Unesco. A Girona commemoren el 75è aniversari dels Manaies, l'entitat que
organitza aquesta rua des de fa anys. I com que en fa 25, la ciutat ha estat la triada per
TV-3 per retransmetre la cavalcada.
A Barcelona, l'Ajuntament anuncia que els Reis arribaran amb nous espectacles i
vestuari i, com l'any passat, amb carrosses que desprendran les aromes de l'Orient. A
Tarragona arribaran —com a la capital— per mar. I a Lleida la novetat serà una carrossa
dedicada als Barrufets, els personatges protagonistes del nou parc d'oci familiar que
l'Ajuntament projecta construir a l'emblemàtic recinte de les Basses d’Alpicat.
La cavalcada de Melcior, Gaspar i Baltasar sumarà a Barcelona més coreografies, noves
figures i músiques. Una de les més singulars serà la de la companyia Mirror Family amb
les campiones mundials de patinatge artístic, del Club de Patinatge Artístic d'Olot, que
presidiran un dels 11 blocs de la desfilada, el de l'Estel d'Orient amb un sèquit
marcadament contemporani a càrrec de la companyia de dansa La Veronal.

Barcelona ha impulsat una cavalcada de Reis amb un marcat sentit artístic en els últims
anys. “Progressivament s'hi han anat incorporant més companyies professionals perquè
han vist la qualitat dels espectacles que es volen oferir a un públic que espera la
desfilada dels Reis”, explicava divendres Marta Almirall, responsable de l'organització
de Festes i Tradicions de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Una cavalcada que
normalment aplega any rere any mig milió de persones que omplen els carrers de la
ciutat. Aquesta tarda hi participaran 1.284 artistes que fa més d'un mes que assagen
perquè no falli res.
La desfilada de Barcelona estrena espectacles, balls, músiques i vestuaris

Una altra imatge singular serà la que obrirà tota la comitiva, el bloc Barcelona, que
dibuixarà l'skyline de la ciutat amb unes finestres que deixaran veure la recreació dels
preparatius de totes les nits de Reis a cada casa. Una cavalcada que aquest any estrena
música i que ha tingut un cost de 590.000 euros, el mateix que en els dos últims anys.
No hi ha canvis ni en el recorregut ni en els horaris. Els Reis arribaran a les 16.30 h al
Moll de la Fusta, i a les sis de la tarda començarà la desfilada.
A Girona, la cavalcada avançarà mitja hora el seu horari habitual per adaptar-se a les
exigències de la televisió. A partir de les 18.00 h repartirà dues tones de caramels i
comptarà amb la col·laboració 230 voluntaris, un centenar menys que l'any passat. La
cavalcada de Girona va ser la primera que va retransmetre TV-3, el 1989. 25 anys més
tard, “la retransmissió es convertirà en un petit homenatge de Catalunya a la tasca que
ha fet la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona per la ciutat durant tants
anys”, subratlla la tinenta d'alcalde Marta Madrenas. Els Reis pujaran a les carrosses al
passeig General Mendoza i hi haurà certes variacions per assegurar que a l'hora del
directe els Reis siguin al centre.
Lleida dedica una carrossa als Barrufets, que tindran un parc a la ciutat
A Lleida, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a les 17.30 h a l'estació de LleidaPirineus amb un tren històric anomenat Yeyé. La cavalcada sortirà de la plaça de
Ramon Berenguer a les 18.00. L'organizació distribuirà entre el públic 30.000 tubs
fluorescents per donar la benvinguda a Ses Majestats en un recorregut de 14 carrosses
durant gairebé tres quilòmetres.
A Tarragona, els Reis atracaran a les 18.15 al barri marítim del Serrallo. Els vaixells del
port faran sonar les sirenes per anunciar-ne l'arribada i es dispararan alhora 21 salves
pirotècniques. La cavalcada començarà a les 19.00 h i sortirà de la plaça dels Infants.
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