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Marley
Passat
Present
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Suite nadalenca

15 min.
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A Christmas Carol (Conte de Nadal) de
Charles Dickens, és un clàssic universal.
Un text que convida a reflexionar sobre la
màgia de l'esperit nadalenc.
A les dotze de la nit de Nadal, quan
Scrooge és a punt d’anar a dormir, se li
apareix l’espectre de Marley, el seu antic
soci i amic que l’adverteix: si no vol passar
la resta de la seva eternitat condemnat
caldrà que faci alguna cosa per canviar la
seva amargada manera de ser. La visita
dels esperits del Nadal passat, present i
futur que rebrà l'ancià Scrooge el faran
adonar que si un vol pot sentir-se acompanyat i que en els petits gestos podem
trobar la felicitat.
Quan amb l’Albert Guinovart vam rebre
l’encàrrec de VEUS i l’OCM de musicar
aquesta història que és una faula que
s'explica arreu del món, teníem ganes de
traslladar l'emoció d'adonar-se que
tothom es mereix ser estimat.
La millor manera d’aconseguir fer real
allò que teníem sobre paper seria comptant amb la complicitat d’en Josep Vila
Jover i VEUS-Cor Infantil d’Amics de la
Unió. Aquestes veus de cristall innocents
farien encara més punyent la desgràcia
de l’Scrooge.
Explicar aquest conte és un privilegi. Ser
feliç ens trasllada a la nostra infantesa. La
il·lusió que el Nadal encarna, és la protagonista de l'època on veiem les coses des
dels ulls d'un infant.

Amb aquest concert teatralitzat us convidem a gaudir de tot allò que el Nadal ens
proposa. És un moment ideal per tornar a
néixer i acceptar-nos tal i com som. I
aprendre de tots els errors que hem
comès i atrevir-nos a esmenar-los i
canviar algunes coses de la nostra
manera de fer. És senzill tot i que a
vegades se'ns fa difícil.
Cal intentar sempre escoltar i entendre el
món que ens envolta i ser conscients que
la felicitat és només una actitud. El més
sorprenent és que tot comença amb un
somriure.
Bones festes
David Pintó

