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150 anys de Pessebrisme 
Associatiu a Catalunya

100 Anys de diorama
A l’època de la globalització, les tradicions pròpies més sentides són les que 
perduren. Una d’elles és la del pessebre, que es continua  fent a nombroses 
llars i que mantenen ben viva entitats, associacions i escoles barcelonines. Un 
indicatiu que la tradició de fer el pessebre és més viva que mai és el fet que 
la molsa, el suro, les figuretes de fang, etc. continuen sent un dels principals 
elements de la històrica i concorreguda Fira de Santa Llúcia.

La tradició de fer el pessebre expressa l’autèntic missatge del Nadal. Fer-lo 
suposa fomentar valors com la creativitat, la paciència, la tenacitat, el reciclatge 
i el treball en equip. Uns valors molt importants per a la nostra societat i que cal 
preservar. 

L’any 2013 es commemoren els 150 anys de l’Associació de Pessebristes de 
Barcelona, que es va crear el 1863. Els actes s’inicien aquest 2012, coincidint 
amb el centenari de la invenció a Catalunya del diorama, una tècnica molt 
conreada a casa nostra i que ha dut el nom de la nostra ciutat a molts indrets 
del món, ja que és coneguda com a Escola Barcelona. 

Us convido a participar en els nombrosos actes que, amb motiu dels 150 
anys de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, s’han organitzat arreu de 
la ciutat: pessebres, exposicions, concurs de pessebres entre escoles i entre 
casals de gent gran, etc. Actes que posen de manifest que Barcelona és una 
ciutat pessebrista i que aquesta tradició és ben arrelada a Catalunya.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona



L,apunt 
històric
El Nadal s’ha anat laïcitzant progressivament a casa nostra, però hi ha alguns 
elements de caràcter religiós que continuen ben vius. Un d’ells és el pessebre,  
que va néixer al segle xiii a Itàlia i va ser difós pels franciscans, pels dominicans  
i finalment pels jesuïtes. 

Nàpols va ser temps enrere un centre pessebrístic molt important. Des d’aquesta 
població italiana, gràcies a les relacions, sobretot comercials, que hi mantenien  
els monarques borbònics, el pessebre es va difondre per la península Ibèrica i 
va arrelar especialment a Catalunya. Segons la documentació escrita que s’ha 
trobat, el primer pessebre català es va fer al segle xiv. 

La primera Fira de Santa Llúcia a Barcelona de la qual es té constància es va 
celebrar el 1786. S’hi adquirien —i encara s’hi adquireixen— els materials per 
fer el pessebre —el suro, la molsa, etc.— i les figures —les d’arrel religiosa, 
consubstancials al pessebre (l’infant Jesús, la Mare de Déu, sant Josep,  
els pastors, els Reis de l’Orient...) i altres com el caçador, la filadora, el pastor,  
la bugadera, el pescador i el caganer (figura que va aparèixer per primer cop  
al segle xviii i que s’acostuma a posar mig amagada, en un racó, mentre va  
de ventre a l’aire lliure).

Segons la tradició popular, la construcció del pessebre s’iniciava el 25 de 
novembre, diada de Santa Caterina, i es desmuntava després del 2 de febrer,  
diada de la Candelera. 

Avui el pessebre continua duent l’autèntic missatge del Nadal i ens transporta 
a un món rural idíl·lic que en bona part s’ha extingit. Cada any se’n fan a 
nombroses llars, entitats, associacions, escoles, esglésies, etc. A Catalunya  
el pessebre no només es representa amb figures de fang —i altres materials—,  
sinó també amb persones (pessebre vivent). 

Activitats
El pessebre  
de la plaça de Sant Jaume
El pessebre de la plaça de Sant Jaume té tres boles de Nadal —cadascuna d’un color dife-
rent: daurat, verd i taronja— que contenen tres diorames. Fa cent anys que es va inventar el 
diorama a Catalunya, i per això s’ha decidit que aquesta tècnica tingui enguany un protago-
nisme especial. Cada bola representa una escena nadalenca: l’Anunciació, l’arribada dels 
Reis d’Orient i el Naixement. El paisatge de fons de cadascun dels tres quadres escènics 
està inspirat en obres de grans mestres del paisatgisme català. Així, el diorama de l’Anunci-
ació té com a fons una recreació de l’obra Pati blau (1913), de Santiago Rusiñol; el diorama 
de l’arribada dels Reis d’Orient, una recreació de l’obra Vista panoràmica d’una costa ca-
talana (1880-1888), de Ramon Martí Alsina, i finalment, el fons del diorama del Naixement 
està inspirat en l’obra El pati de l’Hostal, Vallirana (1932), de Joaquim Mir. 

Plaça de Sant Jaume  
Del 26 de novembre de 2012 al 6 de gener de 2013  
Horari: de 10.00 a 21.00 h, cada dia ininterrompudament

Exposició “Pessebres del món,  
Cultura - art - tradició”
L’exposició «Pessebres del món. Cultura - art - tradició» és una de les principals iniciatives 
de la celebració dels 150 anys de pessebrisme associatiu a Catalunya. Aquesta exposició 
acull nombrosos pessebres de Catalunya i d’Espanya, de molts altres països d’Europa (Ale-
manya, Àustria, Bèlgica, França, Gran Bretanya, Holanda, Itàlia, Malta, Polònia, Portugal, 
Suïssa, Txèquia, etc.) i d’altres continents (Amèrica —Argentina, Brasil, Canadà, Colòmbia, 
Estats Units, Mèxic, Perú, Veneçuela—, Àfrica i Àsia). També hi ha un espai dedicat a la figu-
ra d’Antoni Moliné (1880-1963), a qui s’atribueix l’origen de la tècnica del diorama el 1912. 

La Seca 2 (carrer de la Seca, 2)  
(entrada per c/ de l’Arc de Sant Vicenç amb c/ de Montcada, 27)  
De l’1 de desembre de 2012 al 3 de febrer de 2013 
Horari: de 10.00 a 20.00 h. Preu: 1 €



Exposició “Talarn. L
,
Orient al pessebre”

Un conjunt d’excel·lents peces de pessebre orientalista realitzades per l’escultor i pessebris-
ta Domènec Talarn es poden veure a la galeria del pati de l’Ajuntament. El nom de Domènec 
Talarn (1812-1902) està estretament lligat a la tradició del pessebrisme: va ser fundador i 
membre actiu de la primera associació de pessebristes del món, la de Barcelona, constituïda 
l’any 1863. 

Galeria del pati de l’Ajuntament (plaça de Sant Jaume)  
Del 26 de novembre de 2012 al 6 de gener de 2013, cada dia ininterrompudament  
Horari: d’11.00 a 20.00 h 
Entrada gratuïta 

Concert L,Orient al pessebre
A càrrec de la formació musical Cordes del Món i diversos experts 

Ajuntament de Barcelona (plaça de Sant Jaume)  
30 de novembre 
Horari: a les 18.00 h  
Entrada gratuïta 

Exposició “Pessebres al monestir”
Exposició de diorames i pessebre popular. L’exposició de diorames es pot visitar tot l’any, i el 
pessebre popular, del 22 de desembre de 2012 al 2 de febrer de 2013 (inauguració del pesse-
bre popular: 21 de desembre de 2012, 18.00 h; entrada lliure només el dia de la inauguració). 

Monestir de Pedralbes (bda. del Monestir, 9) 
Horari: de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 h;  
dissabtes i diumenges, de 10.00 a 17.00 h; dilluns, tancat 
Els festius 6 i 26 de desembre de 2012, i 6 de gener de 2013, de 10.00 a 14.00 h  
Tancat els dies 25 de desembre de 2012 i 1 de gener de 2013  
El preu per visitar tots dos pessebres és el de l’entrada al museu.  
Entrada normal: 7 €. Grups a partir de 10 persones: 5 €  
Entrada reduïda (menors de 25 anys, majors de 65 anys): 5 €  
Entrada gratuïta: menors de 16 anys, Targeta Rosa gratuïta, membres de l’International Council 
of Museums (ICOM), Barcelona Card

Exposició de pessebres a la Pia Almoina
Com cada any, el monument de la Pia Almoina, situat al bell mig del barri gòtic barceloní, 
organitza una exposició de pessebres. 

Monument de la Pia Almoina (av. de la Catedral, 4)  
De l’1 de desembre de 2012 al 13 de gener de 2013  
Horari: de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h;  
diumenges, d’11.00 a 14.00 h. Tancat els dies 25 i 26 de desembre de 2012,  
i 1 i 6 de gener de 2013. Preu: 6 €. Menors de 7 anys: gratuït. Pensionistes, aturats,  
estudiants i famílies nombroses: 3 €

Exposició de pessebres  
a l,església de Betlem
Des de fa cinquanta anys —enguany, doncs, està de celebració—, l’església de Betlem, 
situada a la Rambla barcelonina, acull una exposició de pessebres. L’exposició és una 
iniciativa de l’Associació de Pessebristes de Barcelona. 

Església de Betlem (la Rambla, 109)  
Cada dia, de l’1 de desembre de 2012 al 6 de gener de 2013  
(a partir del 6 de gener i fins al 2 de febrer, dissabtes i diumenges)  
Horari: d’11.00 a 14.00 h i de 18.00 a 20.00 h. Preu: 2,5 €

Exposició de l
,
Associació  

de Pessebristes de Barcelona
L’Associació de Pessebristes de Barcelona acull cada any a la planta baixa del Palau 
Mercader, l’edifici del segle xviii on té la seu, una exposició de diorames realitzats pels 
seus socis. 

Seu de l’Associació de Pessebristes de Barcelona (c/ de Lledó, 11)  
Cada dia, de l’1 de desembre de 2012 al 13 de gener de 2013  
(a partir del 13 de gener i tot l’any, dissabtes i diumenges)  
Horari: d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. Preu: 1,5 € 

Concurs de pessebres per a escoles  
i casals de gent gran
L’Associació de Pessebristes de Barcelona organitza, amb el suport de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB) i de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), dos concur-
sos de pessebres, l’un a les escoles i l’altre als casals de gent gran. Hi poden participar tots 
els infants i els joves de les escoles de la ciutat de Barcelona (hi ha tres categories: de 6 a 11 
anys, de 12 a 15 anys i de 16 a 18 anys), i tots els casals de gent gran (hi ha dues categories: 
pessebre popular i diorama). 

Cal demanar la sol·licitud d’inscripció a l’Associació de Pessebristes de Barcelona  
(c/ de Lledó, 11, 08002 Barcelona, tel. 933 152 157, elpessebre@hotmail.com)  
S’hi pot participar tant individualment com col·lectivament.  
La inscripció és gratuïta.  
L’admissió acaba el dia 20 de desembre de 2012.



El capgròs l
,
Esperit del Nadal

L’Esperit del Nadal és un capgròs que s’incorpora aquest any a l’imaginari festiu de la 
ciutat. Només apareixerà durant les festes de Nadal. El cap i la dansa són les seves dues 
singularitats principals. Du un barret que es pot posar i treure. És calb, i al damunt de la 
calba porta un petit pessebre que es renovarà cada any. L’Esperit del Nadal només es 
treu el barret quan acaba la dansa i quan inaugura un pessebre (aleshores s’il·lumina el 
pessebre que porta al cap). Aquest nou personatge també porta el «bastó de Nadal» de la 
ciutat, que té els quatre colors que representen les quatre estacions de l’any. L’Esperit del 
Nadal va acompanyat habitualment del seu seguici, format per un grup de músics amb 
instruments tradicionals catalans que interpreten peces nadalenques. A més, l’acompa-
nyen dotze balladors de l’Esbart Català de Dansaires que duen un barret amb comple-
ments característics de cadascun dels dotze mesos de l’any. Cada personatge porta un 
color típic de l’estació de l’any a la qual pertany. 

30 de novembre de 2012, 18.30 h 
Presentació de l’Esperit del Nadal al Palau de la Virreina. Aquest nou capgròs rep el «bas-
tó de Nadal» de la ciutat. A continuació, seguici de Nadal amb el grup de músics Metralla 
i l’Esbart Català de Dansaires. Recorregut pels carrers de Ciutat Vella i inauguració de 
diversos pessebres: el pessebre de la plaça de Sant Jaume, el pessebre de la Coordina-
dora de Geganters de Barcelona i l’exposició «Pessebres del món. Cultura - art - tradició» 
a La Seca 2. Cap a les 20.15 h, arribada a la Casa dels Entremesos (pl. de les Beates, 2), 
inauguració del Pessebre Popular (pessebre humorístic) amb figures de Iakaré, de l’expo-
sició de diorames de l’Escola-Taller de Pessebres de Barcelona i de l’exposició «Músics 
de pessebre». L’Esperit del Nadal encén els llums de Nadal de la Casa dels Entremesos i 
fa el pregó de Nadal de Barcelona des del balcó principal. 

13 de desembre de 2012, 19.15 h, plaça d’Orfila
Sortida de la cercavila de l’Esperit del Nadal acompanyat del seu seguici reduït (mesos 
de desembre i gener) i dels gegants i els grallers de la Germandat de Geganters, Grallers i 
Trabucaires de Sant Andreu de Palomar. Arribada al Centre Municipal de Cultura Popular 
de Sant Andreu (c/ d’Arquímedes, 30), inauguració de l’exposició «Pessebres de Catalu-
nya» i del pessebre de Sant Andreu.

5 de gener de 2013
L’Esperit del Nadal participa en la cavalcada de Reis de Barcelona.

100 anys de diorames
Els diorames tenen un protagonisme especial aquest Nadal a Barcelona amb motiu del 
seu centenari. A vuit seus de districte de la ciutat es poden visitar diorames, els autors 
dels quals són els següents: a Sants-Montjuïc (c/ de la Creu Coberta, 104), Josep Solé; 
a les Corts (pl. de Comas, 18), Joan Marí; a Sarrià-Sant Gervasi (pl. del Consell de la Vila, 
7), Pere Boixadera; a l’Eixample (c/ d’Aragó, 311), Agustí Térmens; a Gràcia (pl. de la Vila 
de Gràcia, 2), Francesc Periu; a Horta-Guinardó (rda. del Guinardó, 49), Jordi Capella; a 
Nou Barris (pl. Major de Nou Barris, 1), Josep Calvo, i a Sant Martí (pl. de Valentí Almirall, 
1), Maria Teresa Clanxet.
D’altra banda, al Centre Cultural Can Fabra (c/ del Segre, 24-32) hi ha un diorama de 
Francesc Sagués, i a la seu del Districte de Ciutat Vella (pl. del Bonsuccés, 3), un pesse-
bre tradicional amb figures dels germans Colomer, a càrrec de l’Associació de Pessebris-
tes de Ciutat Vella; en són els autors Miquel Burgès i Abel Plana. 

Horari de les seus de districte on es poden visitar els diorames i el pessebre de Ciutat Vella:  
de dilluns a divendres, de 10.00 a 20.00 h. 



Districte  
de Ciutat Vella
PESSEBRE DE FIGURES 
TRADICIONALS
Del 6 de desembre de 2012  
al 6 de gener de 2013  
Horari: de dilluns a divendres,  
de 10.00 a 20.00 h
Seu del Districte de Ciutat Vella  
(pl. del Bonsuccés, 3)
Entrada gratuïta 
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella 

PESSEBRE DE LA BASÍLICA  
DE SANTA MARIA DEL MAR
Del 15 de desembre de 2012 
al 12 de gener de 2013 
Tancat durant la celebració 
dels actes religiosos. 
Entrada: 1 €
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella

PESSEBRE DE LA COORDINADORA  
DE GEGANTERS DE BARCELONA
Del 30 de novembre de 2012 
al 6 de gener de 2013 
Seu de la Coordinadora de Geganters 
de Barcelona (c/ de Duran i Bas, 16)
Pessebre a l’aparador visible les 24 hores 
Entrada gratuïta 
Una iniciativa de l’Associació  
de Pessebristes de Ciutat Vella  

NATALE IN CASA CUPIELLO
Del 19 de desembre de 2012  
al 27 de gener de 2013  
Horari: de dimecres a dissabte,  
a les 20.30 h; diumenges, a les 18.30 h  
No hi ha funció els dies 24 i 31 de 
desembre de 2012 i 5 de gener de 2013 
Biblioteca de Catalunya 
(c/ de l’Hospital, 56)
Obra de teatre escrita per Eduardo De 
Filippo sobre com viu el Nadal una família 
napolitana. Posada en escena a càrrec  
de La Perla 29, dirigida per Oriol Broggi.  
Entrada: 26 € (hi ha diferents descomptes: 
carnet de biblioteca, carnet d’estudiant, 
carnet de jubilat, etc.). Adreçada al públic 
general (a partir de 8 anys)

PESSEBRE DE  
L’ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ
Pl. de Sant Agustí, 2
Realitzat pels pessebristes Francesc Periu, 
Josep Petit, Antonio Sazatornil  
i Josep Solé 
Entrada gratuïta

CANTADA DE NADALES  
AMB ELS CORS DE CLAVÉ
Dies 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28,  
29 i 31 de desembre de 2012
Horari: a les 19.00 h a la pl. de Sant Jaume  
i a les 20.00 h a la pl. de Garriga i Bachs 

Activitats a la  
Casa dels Entremesos
ARRIBADA DE L’ESPERIT  
DEL NADAL 
30 de novembre de 2012
Horari: a les 20.15 h  
La Casa dels Entremesos  
(pl. de les Beates, 2) 
Encesa de l’enllumenat nadalenc,  
pregó de Nadal i inauguració dels 
pessebres i les exposicions, a càrrec de 
l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella 

PESSEBRE POPULAR  
DE LA CASA DELS ENTREMESOS
Del 30 de novembre de 2012  
al 6 de gener de 2013 
Horari: de dilluns a dissabte,  
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h; 
diumenges i festius, d’11.00 a 13.00 h; 
dilluns, tancat
La Casa dels Entremesos  
(pl. de les Beates, 2) 
Pessebre a l’aparador visible les 24 hores
Pessebre humorístic amb figures de Iakaré. 
Realitzat per l’Associació de Pessebristes 
de Ciutat Vella, amb la col·laboració  
de la Casa dels Entremesos.  
Entrada gratuïta 

EXPOSICIÓ DE DIORAMES  
DE L’ESCOLA-TALLER DE PESSEBRES 
DE BARCELONA
Del 30 de novembre de 2012 
al 6 de gener de 2013  
Horari: de dilluns a dissabte,  
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h; 
diumenges i festius, d’11.00 a 13.00 h; 
dilluns, tancat
La Casa dels Entremesos  
(pl. de les Beates, 2)
Entrada gratuïta
Organitzada per l’Associació  
de Pessebristes de Ciutat Vella 

EXPOSICIÓ «MÚSICS  
DE PESSEBRE (FIGURETES  
DE MÚSICS)»
Del 30 de novembre de 2012  
al 6 de gener de 2013
Horari: de dilluns a dissabte,  
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h; 
diumenges i festius, d’11.00 a 13.00 h; 
dilluns, tancat 
La Casa dels Entremesos  
(pl. de les Beates, 2)
Entrada gratuïta
Col·lecció Bartolomé-Garrich

DIADA DE LES TRADICIONS 
NADALENQUES A LA FIRA  
DE SANTA LLÚCIA
14 de desembre de 2012  
Horari: a les 18.00 h: sortida de la Carassa 
de Nadal; i a les 19.30 h: danses d’hivern  
a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires 
La Casa dels Entremesos  
(pl. de les Beates, 2) 

PESSEBRES I PESSEBRISTES 
20 de desembre de 2012
Horari: a les 19.30 h  
La Casa dels Entremesos  
(pl. de les Beates, 2) 
La xerrada del dijous a la Casa dels 
Entremesos, coorganitzada per la Casa 
dels Entremesos i per l’Associació  
de Pessebristes de Ciutat Vella,  
amb Gustau Molas, del Museu Etnològic; 
Enric Benavent, del col·lectiu El Bou  
i la Mula, i Abel Plana, de l’Associació  
de Pessebristes de Ciutat Vella. 
Entrada gratuïta

Districte  
de l

,
Eixample

PESSEBRE AL CLAUSTRE DE LA 
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ 
Del 8 de desembre de 2012  
al 7 de gener de 2013  
Horari: es pot visitar cada dia  
de 7.30 a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h. 
C/ de Roger de Llúria, 70 

Els pessebres  
als districtes  
de Barcelona



Districte de Gràcia
EXPOSICIÓ «CAGANERS,  
PESSEBRE I ARBRE DE NADAL»
Del 14 de desembre de 2012  
al 7 de gener de 2013  
Horari: feiners, de 9.00 a 19.00 h
Federació Catalana de Pessebristes  
Sala d’exposicions de la seu del Districte 
de Gràcia (pl. de la Vila de Gràcia, 2) 

CONSTRUCCIÓ DEL PESSEBRE  
AL CASAL DE BARRI LA MIRANDA
Del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2012
Horari: dissabtes, de 9.30 a 12.30 h
Gratuït. No cal inscripció prèvia.  
Adreçat a nens i nenes de 4 a 12 anys 
Organitzat per Racing Güell i el Casal  
de Barri La Miranda 

Districte  
de Sants-Montjuïc
PESSEBRE VIVENT DE LA MARINA 
15 de desembre de 2012,  
Horari: de 18.00 a 20.30 h  
Jardins dels Drets Humans, La Marina 
Entrada gratuïta
Organitzat per la Unió d’Entitats  
de La Marina 

PESSEBRE MONUMENTAL
Del 15 de desembre de 2012  
al 2 de febrer de 2013  
Horari: de dilluns a diumenge  
de 10.00 a 13.00 h i de 15.30 a 20.00 h
Parròquia de Sant Joan Maria Vianney  
(c/ de Melcior de Palau, 56) 
Pessebre fet amb materials reciclats,  
amb tres poblacions diferenciades  
—Betlem, Jerusalem i Natzaret— i 1.000 
figures. A càrrec de Ramon Ruiz Martínez.
Entrada gratuïta

Districte de Sarrià 
- Sant Gervasi
PESSEBRE REALITZAT  
PER LA FUNDACIÓ ASPASIM
Seu del districte 
(pl. del Consell de la Vila, 7) 
Entrada gratuïta 

CONFERÈNCIA SOBRE  
LA FIRA DE SANTA LLÚCIA
13 de desembre de 2012
Horari: a les 19.00 h  
Sala de Plens del districte  
(pl. del Consell de la Vila, 7)
A càrrec de Jordi Montlló 

Districte  
de Sant Martí
PESSEBRE AQUÀTIC
16 de desembre de 2012 
Horari: de 13.00 a 14.30 h  
Complex esportiu municipal Mar Bella  
(av. del Litoral, 86) 
Entrada gratuïta
Organitzat per Els Catalanistes de Sant 
Andreu 

Districte  
de Nou Barris
31a EDICIÓ DEL PESSEBRE VIVENT  
A LA PARRÒQUIA  
DE SANTA BERNARDETA 
29 de desembre de 2012
Horari: a les 18.00 h
C/ de Sant Quirze Safaja, 3,  
barri de Torre Baró 
Hi participen uns 40 veïns i veïnes.  
Activitat gratuïta
Organitzat per l’Associació de Veïns  
de Torre Baró i per la Federació de la JOC 
de Nou Barris 

Districte  
d
,
Horta-Guinardó

7È PESSEBRE VIVENT DE CAN BARÓ
Dies 3, 4 i 5 de gener de 2013  
Horari: de 18.00 a 21.00 h
Casal de Barri El Pirineu  
(c/ de Josep Serrano, 71)  
Preu simbòlic per als adults  
Gratuït per als infants
Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró 

PESSEBRE VIVENT  
DE LA TORRE DEL SURO
20 de desembre de 2012  
Horari: de 18.00 a 19.15 h 
Torre del Suro (c/ de Sales i Ferré, 60)
Taller Escola Sant Camil. La representació 
té la singularitat que els seus actors són 
persones amb discapacitat intel·lectual.  
La visita al pessebre vivent és una 
oportunitat per contemplar la Torre 
del Suro, un excel·lent exponent de 
l’arquitectura modernista de l’any 1910.  
La resta de l’any l’accés a la finca és 
restringit.  
Entrada gratuïta

Exposició fotogràfica sobre el  
pessebre de Sant Camil al Mas Guinardó 
(pl. de Salvador Riera, 2). Del 12 de 
desembre de 2012 al 5 de gener de 2013. 

Districte  
de les Corts
PESSEBRES EN MOVIMENT
L’Illa Diagonal (avda. Diagonal, 557)  
Horari: de dilluns a dissabte  
de les 10.00 a 21.30 h;  
obert els dies festius següents:  
6, 8, 16, 23 i 30 de desembre de 2012 
Exposició de pessebres en moviment,  
en què les figures tenen vida.  
Entrada gratuïta  

Districte  
de Sant Andreu
PESSEBRE VIVENT ORGANITZAT  
PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  
DEL BARRI DE NAVAS
23 de desembre de 2012  
Horari: de 17.00 a 19.00 h 
Església de Sant Joan Bosco  
(pl. de Ferran Reyes, 2) 
Entrada gratuïta

EXPOSICIÓ «PESSEBRES  
DE CATALUNYA» I PESSEBRE  
DE CAN GALTA CREMAT
Del 14 de desembre de 2012  
al 3 de gener de 2013  
Horari: de dimarts a divendres,  
de 17.00 a 21.00 h (excepte els dies  
27 i 28 de desembre de 2012, tancat)  
Dijous dia 13 de desembre de 2012,  
19.15 h: inauguració de les exposicions  
i rebuda de l’Esperit del Nadal  
amb cercavila des de la pl. d’Orfila 
Centre de Cultura Popular de Sant Andreu 
(c/ d’Arquímedes, 30)
Organitzats per l’Associació  
de Pessebristes de Ciutat Vella  

UN CAFÈ AMB EL BOU I LA MULA
21 de desembre de 2012
Horari: a les 19.30 h  
Centre de Cultura Popular de Sant Andreu 
(c/ d’Arquímedes, 30)
Organitzat per l’Associació de Pessebristes 
de Ciutat Vella i pel Centre de Cultura 
Popular de Sant Andreu Can Galta Cremat



Er apunt istoric
Eth Nadau s’a anat laïcizant progressiva-
ment en casa nòsta mès i a quauqui ele-
ments de caractèr religiós que continuen 
ben vius. Un d’eri ei eth presèp. Segontes 
era documentacion escrita que s’a trobat, 
eth prumèr presèp catalan se hec en sègle 
XIV. Temps enlà era construccion deth pre-
sèp s’iniciaue eth 25 de noveme, diada de 
Santa Caterina, e se desmontaue despús 
deth 2 de hereuèr, dia dera Candelèra.

Aué eth presèp continue portant er auten-
tic messatge deth Nadau e mos transpòrte 
tà un mon rurau idillic qu’en bona part a 
desapareishut. Cada an se’n hèn en nom-
brosi larèrs, entitats, associacions, escò-
les, glèises...  En Catalonha eth presèp 
non sonque se represente damb figures de 
hanga -e d’auti materiaus- senon tanben 
damb persones (presèp viuent). 

Activitats
Eth presèp dera  
plaça de Sant Jaume
Eth presèp dera plaça de Sant Jaume a 
tres bòles de Nadau —cadua d’un color di-
ferent: daurat, verd e iranja— que contien 
tres diorames —hè cent ans que s’inventèc 
eth diorama en Catalonha, e per aquerò s’a 
decidit qu’aguesta tecnica age enguan un 
protagonisme especiau. Cada bòla repre-
sente ua scèna nadalenca: era Anoncia-
cion, era arribada des Reis d’Orient e eth 
Neishement. Eth paisatge de hons de ca-
dun des tres quadres scenics ei inspirat en 
òbres de grani mèstres deth paisatgisme 
catalan. Atau, eth diorama dera Anoncia-
cion a com  hons ua recreacion dera òbra 

Pati blau (1913), de Santiago Rusiñol; eth 
diorama dera arribada des Reis d’Orient, 
ua recreacion dera òbra Vista panoràmica 
d’una costa catalana (1880-1888), de Ra-
mon Martí Alsina, e finaument, eth hons 
deth diorama deth Neishement ei inspi-
rat ena òbra El pati de l’Hostal, Vallirana 
(1932), de Joaquim Mir. 

Plaça de Sant Jaime  
Deth 26 de noveme de 2012  
ath 6 de gèr de 2013  
Orari: de 10.00 a 21.00 h  
cada dia ininterrompudament

Exposicion  
“Presèps deth mon. 
Cultura - art - tradicion”
Era exposicion «Presèps deth mon. Cul-
tura, art e tradicion» ei ua des principaus 
iniciatives dera celebracion des 150 ans de 
hèr presèps de manèra associativa en Ca-
talonha. Aguesta exposicion acuelh nom-
brosi presèps de Catalonha e d’Espanha, 
de fòrça d’auti païsi d’Euròpa (Alemanha, 
Àustria, Belgica, França, Gran Bretanha, 
Olanda, Itàlia, Malta, Polònia, Portugal, 
Soïssa, Chèquia, etc.) e d’auti continents 
(America —Argentina, Brasil, Canadà, Co-
lómbia, Estats Units, Mexic, Peró, Vene-
çuèla—, Africa, Àsia). Tanben i a un espaci 
dedicat ara figura d’Antoni Moliné (1880-
1963), a qui s’atribuís er origen dera tecni-
ca deth diorama en 1912. 

La Seca 2 (carrer de la Seca, 2)  
(entrada per c/ der Arc de Sant Vicenç 
amb c/ de Montcada, 27) 
Der 1 de deseme de 2012  
ath 3 de hereuèr de 2013  
Orari: de 10.00 a 20.00 h  
Prètz: 1 €

Exposicion 
“Talarn. Er Orient  
en presèp”
Un ensem d’excellentes pèces de presèp 
orientalista estretament junhut ara tradici-
on der art deth presèp: siguec fondador e 
membre actiu dera prumèra associacion 
d’autors de presèps deth mon, era de Bar-
celona, constituïda er an 1863. Realizades 
per escultor e autor de presèps Domènec 
Talarn.

Galeria deth pati der Ajuntament  
(plaça de Sant Jaume) 
Deth 26 de noveme de 2012  
ath 6 de gèr de 2013,  
cada dia ininterrompudament  
Orari: d’11.00 a 20.00 h  
Gratuït 

Concèrt Er Orient  
en presèp
A cargue dera formacion musicau Cordes 
del Món e diuèrsi expèrts. 

Galeria deth pati der Ajuntament  
de Barcelona (plaça de Sant Jaume)  
30 de noveme 
Orari: 18.00 h  
Gratuït 

Exposicion de presèps 
ena glèisa de Betleèm
Des de hè cinquanta ans —enguan, don-
ques, ei de celebracion—, era glèisa de 
Betleèm, plaçada ena Rambla barcelonina, 
acuelh ua exposicion de presèps. Era ex-
posicion ei ua iniciativa dera Associacion 
d’autors de presèps de Barcelona. 

Glèisa de Betleèm (la Rambla, 109).  
Cada dia, der 1 de deseme de 2012  
ath 6 de gèr de 2013 (a compdar   
deth 6 de gèr e enquiath 2 de hereuèr, 
dissabtes e dimenges) 
Orari: d’11.00 a 14.00 h e de 18.00  
a 20.00 h  
Prètz: 2,5 €

Exposicion  
“Presèps en monastèri” 
Exposicion de diorames e presèp popular.  
Era exposicion de diorames se pòt visitar 
tot er an, e eth presèp popular, deth 22 de 
deseme de 2012 ath 2 de hereuèr de 2013 
(inauguracion deth presèp popular: 21 de 
deseme de 2012, 18.00 h; entrada liura 
sonque eth dia dera inauguracion). 

Monastèri de Pedralbes  
(bda. del Monestir, 9) 
Oraris: de dimars a diuendres,  
de 10.00 a 14.00 h; dissabtes e dimenges, 
de 10.00 a 17.00 h; deluns, barrat  
Es hestèrs 6 e 26 de deseme de 2012,  
e 6 de gèr de 2013, de 10.00 a 14.00 h 
Barrat es dies 25 de deseme de 2012  
e 1 de gèr de 2013  
Eth prètz tà visitar toti dus presèps  
ei eth dera entrada en musèu.  
Entrada normau: 7 €  
Grops a compdar de 10 persones: 5 €  
Entrada redusida (menors de 25 ans, 
majors de 65 ans): 5 €  
Entrada gratuïta: menors de 16 ans, 
Targeta Ròsa gratuïta, membres der 
International Council of Museums (ICOM), 
Barcelona Card.

ARANÉS/OCCITAN


