
 
 Les entranyes del pessebrisme de Salvador Grané i Bes (1922-2012)  
 
¿Per què una persona decideix construir cada any un pessebre, a casa seva? ¿És només una 
qüestió de “tradició”? ¿És estrictament una qüestió “tècnica”? Segurament tots els pessebristes 
podrien dir que no, però molt més difícil és poder respondre a quines motivacions més profundes són 
les que any rere any empenyen, des de l’interior, a fer una “construcció” que passades unes poques 
setmanes, s’haurà de destruir.  

En Salvador Grané i Bes, nascut a Mataró l’any 1922, va començar a fer pessebre des de molt jove. 
En ell, la passió per construir abraçava tots els àmbits de la seva vida, no només construir amb 
pedra, sobretot construir en fusta, construir de forma imaginària, construir espais... La seva doble 
condició d’Arquitecte Tècnic i de Fuster era una complementació per aquesta passió. De ben petit, el 
seu pare, que també era fuster i músic, li va veure les capacitats pel dibuix. I ell mateix va anar 
resseguint les poques escoles que durant i després de la Guerra Civil hi havia obertes.  

Recordava com a la cúpula de l’actual Cinema Coliseum havia practicat el dibuix al natural, i les 
rodalies de Mataró s’havien convertit en el seu proveïdor d’imatges per pintat a l’oli. Es va 
especialitzar en els diorames perquè l’atreia, sobretot, l’art de la perspectiva i també el color en les 
diferents distàncies. 

La preparació del pessebre era feta a consciència, amb dibuixos a escala, plànols... una planificació 
mil·limètrica gairebé.  

Al principi, els pessebres d’en Salvador Grané ocupaven habitacions senceres de casa seva, podent 
ser pessebres d’entre tres i cinc metres quadrats. A mesura que la família va anar augmentant –va 
tenir vuit fills-, les necessitats d’espai augmentar i les mides dels pessebres van haver de reduir-se.  

El pessebre començava a l’estiu, quan a la seva setmana de vacances solia viatjar. Era una persona 
que coneixia l’art i la seva història, i també era un gran enamorat de la natura. En els diferents 
viatges i excursions, ell es fixava en racons que passarien a formar part de la geografia del pessebre. 
Les construccions i els paisatges sempre reflectien algun indret que ell hagués visitat. En alguns 
casos, hi afegia construccions que li cridaven l’atenció des del punt de vista arquitectònic, vistos en 
els molts llibres d’art i arquitectura que tenia. Un llibre sobre el romànic català, per exemple, el va fer 
entendre com s’aguantava la cripta de Sant Miquel de Cuixa, Sant Joan de Caselles.. El pessebre 
era un espai per on podia arribar a entendre el secret de l’arquitectura. Sant Climent de Taüll o 
diversos pobles dels Pirineus es van convertir, en els seus pessebres, en el lloc de naixement del Fill 
de Maria. També va reproduir diversos monuments com l'aqüeducte de Segòvia, el de Tarragona, 
poblats magrebins, cases dels països nòrdics... però el que realment l’atreia eren els paisatges i 
muntanyes del Pirineu. També tenia un interès especial amb el Cadi. Segons deia “la llum del sol de 
tarda reflexada a paret del Cadí agafa uns colors morats únics”.  

Un any va reproduir el Pedraforca. Era un pessebre que tenia una gran profunditat i on ens 
ensenyava a diferenciar les alçades i els colors dels diferents termes. Aquell any, va adquirir el 
naixement català dels germans Castells. Però deia que la barretina de Sant Josep no l’afavoria, i uns 
anys més tard li va treure: ningú no notava que aquella figura estigués rectificada, com es pot veure a 
les fotografies del final. Era un gran artista. 

Va ser un dels pioners en la utilització del pòrex en la construcció del pessebres.  

A mesura que es va anar fent gran, va anant reduint la mida del pessebre, però mai no va deixar de 
fer-ne. Els darrers anys, quan la mobilitat era molt reduïda i es movia amb cadira de rodes, per la 
tardor ja començava a fer el pessebre. Cal dir que el que de jove feia amb una tarda, ara podria estar 
tota una setmana, però era la seva distracció i el seu gaudí. Una vegada acabada la construcció amb 
el guix, venia la tasca de pintura, a la que hi dedicava molt de temps. Per ell era com pintar un 
quadre. Tal i com sap tot bon pessebrista, no donava per acabada l’etapa de pintura fins que el 
pessebre estava al lloc definitiu i amb corresponent il·luminació. Allà feia els darrers retocs. 

Com anècdota, podem dir que, tot i que la feina de construcció amb guix es feia al seu taller de 
fusteria de la planta baixa, sempre l’acabava a l’emplaçament definitiu de casa. Això significava que 
moltes vegades el pessebre no s’acabés fins a la mateixa vigília de Nadal, 24 de desembre, i la mare 



estava esperant amb l'escombra a la ma a que poséssim les darreres robes per tapar el pessebre, 
per fer la darrera neteja, doncs el guix ho embrutava tot.  

Els seus fills compartien amb ell l'afició. Es per això que algun anys havien coincidit fins a quatre 
pessebres a casa seva, al carrer Moles. Ells segueixen fent pessebre a casa seva i alguns dels seus 
nets també han heredad l’amor pels pessebres.  

També li agradava molt les figures de pessebre. Havia aconseguit una gran col·lecció de figures, de 
diversos autors i mides (Castells, Muns, Carratalà, Daniel, Perez, Delgado...), que guardava en dues 
vitrines.  

Un parell de mesos abans de morir, al maig del 2012, ja començava a parlar de com seria el 
pessebre pel proper Nadal.  

Tot això és el que sabem, el que vam veure i el que vam viure: casa nostra, a can Grané del carrer 
Molas, no es pot entendre sense tot el món del pessebre. Però sabem poc del què ell vivia, i del què 
el pessebre significava. Perquè fer un pessebre és construir un espai, un espai per Déu en la pròpia 
vida. I aquesta és una part molt íntima, i molt profunda. I si perdem de vista que això és així, fer un 
pessebre no seria res més que fer una maqueta de tren o fer una maqueta d’una urbanització 
qualsevol. No... darrera del pessebre hi havia alguna cosa més, molt més: la construcció d’un món 
interior del què molt sovint li faltaven paraules per expressar-lo. Però el pare, a través del pessebre, 
vivia quelcom d’una gran intensitat, d’una gran profunditat... i això, només ho sap ell i la persona amb 
la qual es relacionava quan feia el pessebre: aquest Ell que apareix com un nen petit enmig la cova. 
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Detall de la figura de Sant Josep sense barretina, 
despres de la modificació feta per Saldador Grané. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Treballant amb les planxes de “pórex” per donar formes diveses 
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