TRADICIONAL CIRCULAR DE TARDOR
Mataró, Setembre del 2004
Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :
El vint-i-un d’aquest mes comença la tardor, i s’acosta el Nadal, com ens recorda la poesia de Mossèn Julià
Augé i Xancó (a.c.s.) :
“Els anys corren vertiginosament. Fal·lera de temps que no torna.
Però retornen les solemnitats, curulles de records passats.
D’ànsies venidores, de desigs d’eternitat.
I Nadal retorna, tot manyac.
Embolcallat de neu i gebre, amb el trepig dels pastors i la tremolor de fulles vacil·lants.
Nadal retorna. Bategar de cors. Fruir d’infantesa. Goig de llar encesa. Caliu de família.
Unió d’amors.”
Com a bons pessebristes fem nostre el bell anhel de “PAU I BÉ”, “Per Nadal, un Pessebre en
cada llar i en cada cor !”. Per aquestes festes, voleu una companyia més agradable i flairosa com la que
ens aporta la presència del Pessebre…? Gaudim doncs, totalment de la festa més poètica, tendra, musical i
lluminosa de l’any cristià.
Els actes desenvolupats fins a la data a la nostra Associació són :
25-1-2004 VISITA ALS PESSEBRES DE SABADELL, TERRASSA I CASTELLAR DEL V.
08-2-2004 TRADICIONAL FESTA NADALENCA.
11-2-2004 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.
22-2-2004 VISITAS ALS PESSEBRES DE VIC, RODA DE TER I SANT PERE DE TORRELLÓ.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL PESSEBRE A MATARO.
Història d’una tradició viva”
El divendres dia 1 d’octubre a 2/4 de vuit del vespre a la sala d’actes de Can Palauet (darrera
l’Ajuntament) es farà la presentació d’aquest llibre, escrit pel nostre company ALBERT DRESAIRE i
GAUDÍ i editat per la nostra Associació. Aquest llibre, amb uns 200 fulls i més de 300 fotografies dels
pessebres més emblemàtics de la nostra ciutat, és un acurat treball d’investigació per la història del
pessebrisme Mataroní des dels primers pessebres documentats a la ciutat al segle XVIII fins als nostres
dies, així com la influència que sobre el pessebrisme han tingut els canvis socials produïts, sobretot, al
segle passat. Ens agradaria que tots els socis i simpatitzants del món del pessebre poguéssiu gaudir
d’aquesta obra, de la que, possiblement, formeu part, ja que hi figuren les classificacions dels 75
Concursos de Pessebres des de l’any 1926 fins a l’actualitat. El preu de venda al públic serà de 24 euros; en
atenció als socis us adjuntem un val de descompte del 50% i pels col·laboradors no socis del 25%, sobre
el preu de venda. El llibre serà a la vostra disposició a la seu de l’Associació a partir del dia 4 d’octubre.
Us esperem a tots a l’acte de presentació on parlarà el Bisbe Joan Carrera i Planas.
ESCOLA DE PESSEBRISME
Us convidem a prendre part d’aquesta activitat que organitza la nostra Associació i que es realitza al
local de la nostra entitat al carrer de Sant Francesc d’Assís, núm. 23 de Mataró. El curset es fa els dilluns i
dijous de 7 a 9 del vespre. Enguany, sota la direcció del company Marçal Casanovas, pots aprendre la
tècnica del diorama seguint les normes de l’Escola catalana o de Barcelona, amb l’objectiu de fer el vostre
pessebre i exposar-lo al proper cicle nadalenc. L’assistència és gratuïta, com també els materials.

XXXV TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA
El dia 3 d’octubre, celebrarem ajudant Déu la TROBADA DE PESSEBRISTES a cura dels
companys pessebristes de PALAU DE PLEGAMANS, que gràcies al programa rebut a la nostra
Associació, es pot apreciar que l’estan treballant amb esforçada il·lusió, perquè aquell dia puguin tots els
assistents gaudir d’una autèntica Festa Major del PESSEBRE. El preu de la trobada és de 30 euros pels
adults i 20 euros pels nens. Les reserves i les inscripcions es poden fer a través de la nostra Associació, que
s’encarregarà de posar-se en contacte amb els Pessebristes de Palau de Plegamans.
AVANÇ DEL PROGRAMA DE CONFERÈNCIES
TAULES RODONES – DEBATS A L’AUDITORI DE CAN CORTÈS (PALAU DE PLEGAMANS)
CADA DIA A LES 8 DEL VESPRE. ENTRADA GRATUÏTA
DIA 29 DE SETEMBRE :
PERSPECTIVA.

PESSEBRES OBERTS O TANCATS. ELS DIORAMES. LA

DIA 30 DE SETEMBRE :

MATERIALS EN LA CONSTRUCCIÓ DELS PESSEBRES.

DIA 1 D’OCTUBRE :

EL PINTAT EN ELS PESSEBRES.

DIA 2 D’OCTUBRE :

A LES 6 DE LA TARDA : LES FIGURES EN ELS PESSEBRES.

A 2/4 DE 8 : LA DIVULGACIÓ DE L’ART PESSEBRISTA, ESCOLES.
A LES 9 DEL VESPRE SOPAR DE PESSEBRISTES (PREU 15 EUROS).
LES PONÈNCIES D’AQUESTS ACTES ESTARAN A CÀRREC DE PESSEBRISTES I FIGURAIRES
DE RECONEGUT PRESTIGI.
DIUMENGE DIA 3 D’OCTUBRE DIA DE LA TROBADA :
De 8 a 10 : Estacionament de Vehicles al Pavelló d’Esports de Palau de Plegamans i esmorzar de germanor
a Can Cortès.
A les 10 : Esclat de coets cercavila de gegants, grallers, bastoners i comparses.
A 2/4 d’11 : Recepció oficial a l’ajuntament i parlaments.
A les 11 : Missa solemne a l’Església de Sant Genís amb la coral La Unió.
Ballada de sardanes amb la Cobla els Lluïsos. Visita a les exposicions del centre
figures de pessebre.

recreatiu i a la fira de

Des de ¾ de 12 : Trasllat a Can Malla en autocars o a peu (10 minuts).
A ¼ d’1 : Inauguració oficial de la XXII exposició de pessebres i de les dependències del futur museu.
A la 1 del migdia Actuació de l’Esbart Català de Dansaires acompanyats per el Grupet.
A les 2 Trasllat al Pavelló municipal en autocars o a peu (15 minuts)
A 2/4 de 3 : Visita a l’exposició de plafons de les entitats pessebristes, lliurament de documentació i
obsequis als participants. Dinar de germanor.
A les 5 de la tarda : Lliurament de records i parlaments. Lliurament del fanalet a l’Associació de
pessebristes de Roda de Ter.
A les 6 de la tarda : Concert de la Polifònica de Puigreig.
A 2/4 de 8 : Acomiadament dels participants i castell de focs final de festa.

FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS
El dilluns dia 4 d’octubre tindrà lloc aquesta festivitat anunciada amb els següents actes :
A les 8 del vespre a la BASÍLICA PARROQUIAL DE SANTA MARIA, celebració de la SANTA
MISSA en honor del Sant i en sufragi per l’ànima dels nostres associats i familiars cridats a la Casa del
Pare. Al celebrant li seran presentades vàries ofrenes per grups de pessebristes. Cantarà la CORAL
MADRIGALISTA, sota la direcció del mestre Sr. JORDI GURI. A tots els assistents els serà lliurada una
estampa recordatori.
Seguidament a les “VOLTES DE LA RECTORIA” acte d’homenatge a SANT JOSEP ORIOL, Terciari
Franciscà. El local, que estarà adornat pel benvolgut pessebrista Sr. SALVADOR LUIS I PLANAS, ens
aplegarà a tots en agradable trobada de germanor. La imatge de St. Francesc estarà adornada per la Sra.
TERESA MARTÍ.
A tots els assistents els serà lliurat un imprès amb dos números per optar al sorteig de 3 llibres del Sant.
Amb el susdit imprès es podrà seguir el recital poètic amb què ens obsequiarà la Sra. JOANA GAJA I
VIVES.
A continuació serà servit un piscolabis de germanor.
Pel temps adient us trametrem el programa dels actes preparats per proper cicle nadalenc com són :
TRADICIONAL EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL.
CONVOCATÒRIA DEL 76è CONCURS PÚBLIC LOCAL DE PESSEBRES.
TRADICIONAL FESTA NADALENCA.
TOTS HI ESTEU INVITATS, VENIU AMB ELS VOSTRES FAMILIARS I AMICS !
LOTERIA DE NADAL DE L’ASSOCIACIÓ : Sol·liciteu-la als pessebristes o al nostre local,
ajudareu a pal·liar les despeses que tenim. Gràcies.
Rebeu la nostra cordial salutació.
LA JUNTA.

