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UN SEGLE A DISPOSICIÓ DELS INFANTS

Els ‘Reixos’ recorden les cavalcades 
a Lleida amb més de 2.000 fotos
des dels anys 30 fins a l’actualitat
L’Associació dels Reis Mags treballa des de fa deu mesos 
en un web per a visibilitzar i divulgar la tradició nadalenca

Els Reixos de Lleida estrenen 
nou web institucional amb 
l’objectiu de visibilitzar 
la unió entre la tradició i 
modernitat. L’Associació 
Reis Mags de Lleida ha 
recopilat més de dos mil 
arxius relacionats amb les 
cavalcades que s’han fet a 
la ciutat durant els darrers 
cent anys amb la finalitat 
de donar visibilitat aquesta 
tradició nadalenca.

La celebració de la festa dels 
Reis d’Orient va començar a ce-
lebrar-se al segle XIX, tal com va 
explicar el president de l’Asso-
ciació dels Reis Mags de Lleida, 
Òscar Caberol. Concretament, la 
primera cavalcada es va celebrar 
el 1866 a Alcoi, i va passar a ser 
oficial a partir de 1885 a la resta 
de l’Estat. A Catalunya, la primera 
de què es té constància va ser la 
d’Igualada, l’any 1895.

Caberol va apuntar que els 
Reis Mags de Lleida han estat 
treballant durant els darrers deu 
mesos per tal de recollir fotogra-
fies, a més de vídeos i documents 
sobre les cavalcades dels Reis 
Mags a la Lleida. “Hem compilat 
prop de 2.000 fotografies que ens 
han cedit persones anònimes, 
l’Arxiu Municipal cedides per dife-
rents fotògrafs i de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs del fons Porta i de 
Gómez Vidal”, va apuntar Caberol 
qui fa afegir que està entrant con-
tingut contínuament.

Al web reismagslleida.org es 
pot veure una galeria de fotos 
any per any que mostra l’evolució 
de la tradició a la ciutat. La prime-
ra imatge disponible data de l’any 
1940, però trobem una acta de la 
Cambra de Comerç, amb data de 

1936, en què s’exposa l’agraïment 
del president a diversos directius 
de la Cambra per haver organitzat 
una cavalcada dels Reis Mags, fet 

que mostra objectivament que 
durant l’època dels anys trenta ja 
se celebraven. En aquells temps, 
les cavalcades eren expressa-

ment prohibides pel govern repu-
blicà, en tractar-se d’una festa re-
ligiosa, però es feia la vista grossa 
si eren promogudes des d’enti-

tats privades.
 Malgrat tenir un document 

oficial de 1936, l’entitat ha pogut 
recuperar un arxiu encara més 
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antic, la filmació d’una cavalca-
da amb imatges del Rectorat i 
de la Rambla d’Aragó que dataria 
de finals dels anys 20 o, “com a 
màxim” a començaments dels 30. 

Des de l’entitat van expressar 
que després de l’aturada obli-
gada a causa de la Guerra Civil, 
l’activitat es va reprendre als an-
ys quaranta. Els militars eren els 
encarregats de donar vida als 
personatges. Des de l’any 1952 
i fins al 1959, els Reixos van ser 
encarnats pels senyors Estadella, 
Domènech i Aige, i des del 1960 
i fins al 1984, pels recordats Cas-
tells, Pascual i Mateo. L’any 1985, 
sota l’alcaldia d’Antoni Siurana, 
es va prendre la decisió de can-
viar anualment les persones que 
tenien l’honor de representar 
aquest paper.  Des d’aleshores i 
fins a l’actualitat, els tres perso-
natges són escollits pels diferents 
gabinets d’Alcaldia.

Tal com apunten des de l’en-
titat, actualment, al seguici de la 
cavalcada hi participen una dot-
zena de carrosses, a més d’enti-
tats, associacions culturals, ban-
des musicals, grups d’animació i 
companyies de teatre.

La pàgina web també incor-
pora elements de més actualitat 
com la possibilitat que els nens i 
les nenes puguin fer la seva car-
ta als Reixos telemàticament, així 
com una opció per descarregar-la 
i poder donar-la de manera pre-
sencial. El president de l’entitat 
va explicar que “tots els nens que 
enviïn una carta telemàtica re-
bran una contestació dels Reixos 
per correu electrònic”. A més, la 
web compta amb la col·laboració 
de Paco Ermengol amb un recull 
de diferents il·lustracions sobre La 
màgia dels Reixos i també ofereix 
d’opció de participar en el con-
curs de dibuix dels Reis Mags.

L’Associació Reis Mags de Llei-
da és una institució nascuda el 14 
de febrer de 1998. Hi pertanyen 
totes les persones que han tingut 
l’honor i la voluntat d’encarnar el 
paper de Ses Majestats durant la 
tradicional Cavalcada.

L’entitat vetlla per preservar 

la celebració dels Reis Mags, “no 
com un tema de tradició religiosa, 
sinó com a festa perquè pensem 
que està amenaçada per les no-
ves modes, com el Pare Noel” va 
explicar Caberol, i va argumentar 
que “creiem que la festa està mal 
col·locada al calendari, pels nens 
és molt més fàcil demanar les jo-
guines el dia 24 de desembre per 
Santa Claus, però no és una tradi-
ció nostra com els Reis Mags o el 
Tronc de Nadal”. Amb el canvi de 
junta, amb integrants més joves, 
l’entitat va optar per “obrir-nos 
i mostrar-nos a la ciutat” amb la 
web i el compte d’instagram.

A banda, gràcies al recull foto-

gràfic que s’ha fet en els darrers 
mesos, el pati del Palau de la Pae-
ria acull la mostra Reis Mags. Los 
Reixos de Lleida. Aquesta expo-
sició està organitzada per l’Asso-
ciació Reis Mags de Lleida per tal 
de difondre la tradició de la cele-
bració del dia de Reis a la ciutat 
de Lleida. La mostra, que estarà 
disponible fins al 4 de gener de 
2023, compta amb fotografies 
històriques de les cavalcades a la 
ciutat de Lleida, així com una ex-
posició de joguines procedents la 
col·lecció Lo Baratillo i de vestits 
històrics que han lluït els reis Mel-
cior, Gaspar i Baltasar en el seu 
pas per la ciutat de Lleida.
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L’arxiu més 
antic és de finals 
dels anys 20 o 
principis dels 30

Els nens 
que enviïn una 
carta telemàtica 
rebran resposta

L’entitat vetlla per preservar la 
celebració dels Reis Mags, no com 

un tema de tradició religiosa, sinó com a 
festa perquè pensem que està amenaçada 
per les noves modes, com el Pare Noel


