CIRCULAR DE TARDOR DELS PESSEBRISTES
Mataró, Setembre del 2009
Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :
El vint-i-un d’aquest mes comença la tardor, i amb ella ens posem ja a treballar a les
exposicions del proper cicle nadalenc.
Els actes desenvolupats fins a la data a la nostra Associació són :
15-2-2009
Festa de Lliurament de premis del 80è Concurs Públic de Pessebres.
16-2-2009
Assemblea General de Socis.

ENS HAN DEIXAT NOMS IMPORTANTS DEL PESSEBRISME
Darrerament ens han deixar personalitats molt vinculades al món del pessebre : d’una
banda els historiadors del pessebre Josep M. Garrut i Santiago Alcolea. El mestre
pessebrista Fra Gilbert Galceran, autor de l’exposició permanent de diorames que
podem admirar al Monestir de Solius.
Finalment el passat mes de Juny va morir Montserrat Carratalà. Podem afirmar que la
seva vida ha estat totalment dedicada al pessebre i als pessebristes. A l’edat de 14 anys
va començar a pintar els ulls de les figuretes que feia el seu pare, amb un resultat
excel·lent. A partir d’aquí, ja no va parar; primer pintant figures i més endavant, fent tot
el procés, des del motlle fins al pintat i acabat de la figura.
Ha estat una fidel seguidora de l’escola iniciada per el seu el pare, sense variar-ne l’estil
i amb la mateixa mestria d’en Lluís Carratalà.
Les seves figures han traspassat les nostres fronteres, així la Federació
Internacional de Pessebristes concedí a tots dos el premi per a la Difusió del Pessebre.
També a l’any 2004, la Federación Española de Belenistas atorgà a la Montserrat
Carratalà el Diploma Acreditatiu del Trofeu Federación Española de Belenistas.
A proposta de la Federació Catalana de Pessebristes, la Generalitat de Catalunya
concedí a l’any 1988 la Creu de Sant Jordi a en Lluís Carratalà i Vila (Barcelona 18951991). Aprengué l’ofici d’escultor amb el mestre Josep Llimona, amb qui va col·laborar
en diferents obres. Aprengué a treballar el fang amb el mestre figuraire Claudi Rius,
amb qui es va dedicar a tallar imatges religioses. El que destaca més de les seves
creacions és el repertori de figures de tipologia catalana rural. Ell va ser el primer
figuraire que va representar la Mare de Déu i Sant Josep amb vestimenta catalana,
essent aquesta la seva gran aportació al món del pessebrisme.
Home polifacètic, es dedicà al teatre durant més de 50 anys, i d’aquesta
experiència va crear una sèrie d’escenes teatrals amb els temes nadalencs típics de
Catalunya, on es reflecteixen els costums i les tradicions de les famílies del nostre país.
Les escenes més conegudes són : “Caga Tió”, “Els Pastorets”, “Fent el Pessebre”, “Nit
de Reis” o “Per Nadal cada ovella al seu corral”.
Tant en Lluís com la Montserrat van anar fent figures tota la vida, fins que la
seva salut els hi ho va permetre, aquelles figures que expressen bondat i pau, i que ells
anomenaven “ninots”.
Tot el bé que han escampat en la vida terrenal, ben segur que els ha portat a gaudir del
Pessebre Celestial.

ESCOLA DE PESSEBRISME
Us convidem a prendre part d’aquesta activitat que organitza la nostra Associació i que es realitza a
l’edifici de la Presó, carrer de la Riera núm. 117 de Mataró El curset comença el dimarts dia 1 de setembre i
l’horari d’enguany serà els dilluns i dijous de 6 a 8 del vespre (excepte festius). Sota la direcció del company
pessebrista 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. El curset és
gratuït per a tots els socis que desitgin assistir-hi. Inscripcions : Telef. 616.42.55.66

XL TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA I BALEARS
organitzada per l’Associació de Pessebristes de Mallorca.
Els dies 3 i 4 d’octubre, celebrarem, si Déu vol, la TROBADA DE PESSEBRISTES a cura dels companys
pessebristes de MALLORCA que gràcies a un avantprojecte de 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. Les reserves i les inscripcions per a la trobada es poden fer a
través de la nostra Associació, Telef. 669.974242 o al e-mail pessebristesmataro@hotmail.com , que
s’encarregarà de posar-se en contacte amb els Pessebristes de Malloca. El programa de la trobada,
desplaçaments, preus i full d’inscripcions es poden consultar a la web de la Federació Catalana de
Pessebristes www.pessebrescat.org .
AVANÇ DEL PROGRAMA DE LA TROBADA
3 d’octubre, dissabte
8:00 Lliurament de credencials i esmorzar.
9:30 Sortida de l’hotel amb autocar.
10:00 Temps per visitar les exposicions:
-Betlem Napolità de la Fundació March
-Betlem i betlems de vitrina de les monges caputxines
-Betlem del centre comercial C&A
13:30 Dinar
16:00 Comencen les activitats de la tarda: Visita al betlem de l'església de
La Sang. Visita a la mostra de betlems de l’Associació. Mercadet de Nadal.
Degustació de productes típics mallorquins.
19:00 Visita a la catedral de Palma: Missa. Cant de la sibil·la i el sermó de la
calenda.
20:40 Trasllat amb autocar a l’hotel.
22:00 Sopar de germanor a l’hotel amb l’assistència d’autoritats.

4 d’octubre, diumenge
8:00 Esmorzar
9:00Sortida de l’hotel amb autocar, destí centre de Palma.
-Visita guiada pel centre antic de Palma
-Visita del Castell de Bellver
14:00 Trasllat amb autocar a l’hotel
14:30 Dinar a l’hotel
17:00 Acte de cloenda de la Trobada i lliurament del fanalet

AGILITAT I ESTALVI DE PAPER
Tenint en compte la progressiva implantació d’Internet, seria interessant utilitzar aquest mitjà per rebre al
vostre correu electrònic les circulars, convocatòries etc. Això ens donarà els avantatges d’immediatesa i
estalvi als enviaments. Només cal que ens feu arribar un e-mail a pessebristesmataro@hotmail.com indicant a
quin correu voleu rebre la informació.
FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS
El diumenge 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 l’edifici de la Presó (La Riera, 117) piscolabis que ens aplegarà a tots en agradable trobada de
germanor.

LA TROBADA DE PESSEBRISTES DEL 2010 A MATARÓ.
La nostra entitat ha estat designada per la Federació Catalana de Pessebristes per organitzar la 41ena Trobada
de Pessebristes de Catalunya i Balears. Ja fa temps que estem treballant en el programa d’actes d’aquesta
trobada, que volem que tingui una repercussió més enllà dels actes centrals, és per això que la oferim a tota la
ciutat, amb un conjunt d’exposicions obertes tot el Nadal. Per portar a terme aquests actes, necessitem la
vostra col·laboració. Si teniu ganes d’ajudar per tirar-ho endavant, només cal que ens feu arribar un e-mail a
pessebristesmataro@hotmail.com o truqueu al telèfon 669974242. Amb el suport de tots vosaltres, serà un
gran èxit per al pessebre i per a tota la ciutat.
PROGRAMA PROVISIONAL DE LA TROBADA DE MATARO. NADAL 2010.
DEL 22 AL 26 DE NOVEMBRE DEL 2010.
Inauguració exposició de material gràfic de la nostra entitat al MUSEU ARXIU DE
SANTA MARIA. (oberta tot el Nadal).
Inauguració de l’exposició de figures i quadres relacionats amb el pessebre al MUSEU
DE MATARÓ (oberta tot el Nadal).
Inauguració de l’exposició de diorames, figures, pessebre popular i tallers a l’ATENEU
DE CAIXA LAIETANA (oberta tot el Nadal).
Conferència : LA SIMBOLOGIA I EL PESSEBRE. A càrrec de MIQUEL XANCÓ.
Teòleg, professor d’Universitat.
Inauguració de L’EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL DE
L’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE MATARÓ. (A l’edifici de la Presó.)
DISSABTE 27 DE NOVEMBRE :
Taula rodona SOBRE EL PESSEBRISME.
Taller de pessebres PER A NENS.
Visites guiades per la ciutat de Mataró: BASÍLICA DE SANTA MARIA, CONJUNT
DELS DOLORS, etc. FIRA DE SANTA LLÚCIA.

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE :
Acollida i lliurament d’acreditacions.
Visites a les exposicions, Visites guiades per la ciutat de Mataró: BASÍLICA DE
SANTA MARIA, CONJUNT DELS DOLORS, etc. FIRA DE SANTA LLÚCIA.
Recepció dels Presidents a l’Ajuntament.
Actuació musical infantil.
Missa de germanor.
Dinar de germanor.
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A l’any 2010 es compliran 25 anys de la fundació de la Federació Catalana de
Pessebristes, de la qual la nostra entitat va ser-ne una de les fundadores. Per celebrar
aquest aniversari, s’han programat una sèrie d’actes oberts a tots el pessebristes, dels
quals us oferim un avantprojecte provisional
• Febrer 2010 - Sessió inaugural al Palau Robert de Barcelona a càrrec del Molt
Honorable Jordi Pujol.
• Febrer – Tallers pràctics (1) – Disseny i plantejament tema.
• Març – Tallers pràctics (2) – Construcció diorama.
• Abril – Tallers pràctics (3) - Modelatge figures.
• Maig – Tallers pràctics (4) - Pintura i vegetació.
• Juny – Tallers pràctics (5) – Il·luminació i efectes especials.
(Els tallers es faran a l’Assoc. de Pesseb. de Palau Solità.
• Setembre – Col·loqui matí + Assemblea tarda.
• Octubre – Sortida a Montserrat.
• Novembre – Trobada a Mataró.
• Desembre – Conferència sobre voluntariat a Mataró.
• Exposició figuraires il·lustres a Barcelona.
• Exposició pessebristes il·lustres a Mataró.
• Biennal del Pessebre a Castellar del Vallès.
• Febrer 2011 – Acte cloenda a la Sagrada Família (a confirmar)

Pel temps adient us trametrem el programa dels actes preparats per proper cicle nadalenc com són :
EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL.
CONVOCATÒRIA DEL 81è CONCURS PÚBLIC LOCAL DE PESSEBRES.
FESTA NADALENCA DELS PESSEBRISTES.
TOTS HI ESTEU CONVIDATS, 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

