
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Potser Nadal 
 
Potser Nadal és que tothom es digui 
a si mateix i en veu molt baixa el nom 
de cada cosa, mastegant els mots 
amb molta cura, per tal de percebre’n 
tot el sabor, tota la consistència. 
 
Potser és reposar els ulls en els objectes 
quotidians, per descobrir amb sorpresa 
que ni sabem com són de tant mirar-los. 
Potser és un sentiment, una tendresa 
que s’empara de tot; potser un somriure 
inesperat en una cantonada. 
 
I, potser és tot això i, a més, la força 
per reprendre el camí de cada dia 
quan el misteri s’ha esvanit, i tot 
torna a ser trist, i llunyà, i difícil. 
 
Miquel Martí i Pol 

 
 
 
 

 
La felicitat és fer el que es desitja i desitjar el que es fa.  

No somiïs la teva vida, viu els teus somnis. 
Feliç any nou! 
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D’on ve la tradició del pessebre? 

Som a les portes de Nadal i per a moltes famílies és el 
moment de guarnir el pessebre a casa, representant 
només el naixement de Jesús o bé amb infinitat de 
personatges. Les figures poden ser de ceràmica, de 
fusta o, fins i tot, podem utilitzar clics de playmobil. 
Existeix un gran ventall de possibilitats, però d’on 
sorgeix aquesta tradició? 

 

La veneració a Jesús infant comença amb els apòstols i 
cristians dels primers temps. Durant els tres primers 
segles de la nostra era les representacions del 
cristianisme eren a base de simbolismes i emblemes. 
Més tard, la llibertat concedida a l’Església per part de 
l’emperador Constantí, dóna peu a representacions 
naturalistes de les escenes bíbliques. En aquella època 
no hi havia ni televisió ni internet i calia trobar 
maneres de transmetre el missatge de Jesús d’una 
manera plana i didàctica.  

Al segle VII trobem la representació de l’ “Antrum 
praesepis” o cova del pessebre a l’església italiana de 
Santa Maria la Major, que reprodueix exactament la 
sagrada cova de Betlem on va néixer Jesús. Aquesta 
representació té molt d’èxit i serà copiada, un segle 
més tard, pel papa Joan VII i, ja al segle XI, pel papa 
Gregori IV. Tanmateix, queda el dubte de si aquestes 
coves estaven fabricades amb la idea de posar-hi 
figures o bé eren simplement un lloc de culte i de 
veneració de relíquies. 

Al segle X trobem altres manifestacions externes de la 
devoció al Crist naixent: Els Misteris de Nadal són 
representacions que tenen lloc dins de les mateixes 
esglésies, entorn a un bressol de fusta i amb un seguit 
de clergues, que fan d’actors. La Verge inicialment és 
una imatge, però cap al segle XII serà substituïda per 

una persona de carn i os, de manera que són un 
antecedent dels pessebres vivents que encara es 
representen en l’actualitat.  

Malgrat aquests precedents, l’origen del pessebre, tal 
com el coneixem avui, el devem a Sant Francesc 
d’Assis, el qual té una idea innovadora per tal de 
celebrar el naixement de Jesús al poble italià de 
Greccio. El seu pla és tant nou, que, fins i tot, demana 
permís al papa per dur-lo a terme i obté la llicència 
per tal de construir el seu pessebre. Així doncs, la 
vigília de nadal de l’any 1223, en una cova al mig del 
bosc, fa portar fang i fa preparar un “naixement”, amb 
la imatge del nen Jesús, acompanyat d’un bou i una 
mula de veritat. Quan arriba la mitja nit, celebra una 
missa i canta l’Evangeli, davant d’un públic nombrós 
que il·lumina l’escena amb torxes. 

Després d’aquesta experiència, cal entendre que la 
tradició continua, doncs el 1478 tenim notícia d’un 
altre pessebre a Nàpols, que, com a particularitat, 
reprodueix figures de sibil·les i profetes. Durant el 
Renaixement, es dóna gran llibertat als artistes 
perquè facin córrer la imaginació i les dimensions 
creixen extraordinàriament, de manera que es veuran 
pessebres monumentals enormes en convents, 
monestirs i catedrals.  

 

Cap als segles XVII i XVIII canvia la tendència: es veu la 
necessitat de reduir aquelles grans figures, per tal de 
possibilitar que el pessebre, el Misteri, entri a dins les 
llars de les famílies. És així com comença la tradició de 
muntar el pessebre a les cases i això es fa, tenint en 
compte la realitat i les particularitats de cada indret. 
Això explica que el pessebre estigui inserit en el 
nostre paisatge i que les figures siguin gent de la 
nostra tradició i del nostre poble. Per això surten 



pagesos i oficis que són propers a la gent senzilla, 
perquè Jesús arriba al món amb pobresa i humilitat. 

El pessebre popular és viu i es va modificant, segons 
se succeeixen els esdeveniments de la Bíblia. Primer 
apareixen Josep i Maria, que busquen un lloc per 
passar la nit. Després es col·loca el bou i la mula, però 
l’infant encara no. Quan neix Jesús s’hi posen els 
pastors, que l’adoren, i quan s’apropa l’epifania s’hi 
col·loquen els tres reis, que venen de lluny i cada dia 
s’han anat apropant una mica més. En definitiva, el 
pessebre es converteix en l’espai de pregària, de 
cantar nadales i ajuda a seguir de manera popular el 
relat del Nadal cristià. 

Aquest dinamisme del pessebre també té una vessant 
didàctica, que serveix per explicar a la canalla el curs 
dels esdeveniments dins del calendari. Quan arriba la 
setmana dels barbuts s’hi afegeix la neu i per Sant 
Antoni Abat, el 17 de gener, tots els animals es posen 
a prop del portal.  

La tradició era posar el pessebre per Santa Llúcia 
perquè és quan, tímidament, comença a allargar-se el 
dia i com que Santa Llúcia vol dir “llum” és molt típica 
de l’Advent. El pessebre es deixava posat durant tot el 
mes de gener i es solia desmuntar per la Candelera, el 
2 de febrer, la qual cosa a Itàlia encara es manté. 

Cristina Bosch i Prat 

 

La tradició del pessebre a Sant Cebrià 

A continuació de l’històric sobre la tradició del 
pessebre que ha escrit la Cristina Bosch, la nostra 
arxivera, intentarem tornar enrere en el temps, una 
cinquantena d’ anys de memòria gràfica i de records 
recollits de vilatanes i vilatans. 

De ben antic moltes cases de Sant Cebrià muntaven 
un pessebre per Nadal i, en temps de mossèn Miquel i 
probablement abans, també se’n feia un a l’església. 
En arribar al poble, cap als anys setantes del segle 
passat, mossèn Alfons Torrus, jove i amb il·lusió i 
energia, va contribuir de seguida a la tradició de 
muntar pessebres a les cases, amb la organització 
d’un concurs i un premi a la  millor instal·lació, i també 
va promoure un pessebre vivent la nit de Nadal i la nit 
de Reis.  

Pessebre vivent 1974                                                                Foto Pere Sauleda 

En efecte, en el porxo de Can Coris que, en aquells 
anys, no tenia el terra enrajolat, es reproduïa la cova, 
el portal de Betlem, amb figures de carn i ossos: la 
verge Maria, Sant Josep, pastorets i animals vius 
(algun cavall, vedell, ase, xais... només l’infant Jesús 
era una figura, la que es troba a l’església, i es 
presentava sobre una pell de xai que cobria un llitet 
de fusta. La nit de Nadal, els vilatans i vilatanes, de 
camí cap a la missa del gall, s’aturaven davant aquest 
pessebre i, en acabar la missa, Josep i Maria amb el 
nen en braços entraven a l’església i al costat de 
l’altar, sostenien la figura de l’infant Jesús mentre  els 
assistents a la missa s’apropaven per fer-li un bes.  La 
nit de Reis i coincidint amb les primeres cavalcades a 
Sant Cebrià, es tornava a muntar el pessebre vivent, 
que rebia la comitiva dels tres màgics quan arribava a 
la Plaça de l’església per adorar l’infant Jesús, abans 
de visitar les cases del poble i deixar els regals a la 
mainada. 

Pessebre Cal Moliner 1994                                     Foto Pere Sauleda
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D’altra banda, a Cal Moliner, a l’entrada del poble 
venint de Sant Pol, la Carme Enrich, la Carmeta de Can 
Rata, muntava un pessebre visible des de l’exterior 
que, cada any, s’ampliava. La seva filla, la Roser 
Bassols, ens explica que l’any 1989 i durant 13 anys, 
fins al 2002, el pessebre es va instal·lar en l’hivernacle 
que voreja la carretera. Gent de pas, veïns i 
propietaris de cases en el poble i en les urbanitzacions 
s’aturaven per contemplar aquell pessebre de grans 
proporcions en el qual havien treballat durant més 
d’un mes tota la família i alguns treballadors de la 
casa.  

En deixar la família Bassols de fer el pessebre, l’any 
2003 l’ajuntament va comprar unes figures de 
considerables proporcions (Sant Josep, Maria, el nen 
Jesús, el bou, la mula i alguns xais), per muntar la Cova 
(el portal) a l’exterior, al costat de l’església. Veïns i 
veïnes de la Plaça de l’església es van fer càrrec de 
muntar aquest pessebre fins que una “Nit dels Naps”1 
joves del poble les van estimbar i es van trencar. 

Foto arxiu CESC 

A partir de llavors, el naixement es va instal·lar dins 
l’església amb figures del mossèn. Tanmateix, l’any 
2011, sent regidora de cultura i festes la Sra. Antonia 
Benítez, i fins l’any 2018 el pessebre es va tornar a 
instal·lar en el porxo de Can Coris.  

 
1 La Nit dels Naps és una tradició que Amades situa a Arenys de 
Mar i de Munt, a  principis del segle XX i que fa referencia a les 
bromes i a les crítiques als ajuntaments que el jovent feia en els 
pobles durant la nit de reis.   

Pessebre 2013                                                                             Foto Vicky García 

De l’any 2011 a l’any 2017, un grup de vilatans es va 
encarregar de fer el pessebre: tradicional l’any 2011, 
reproduint el poble i el seu entorn del 2012 al 2017, 
representant Galilea l’any 2018 i de nou tradicional, 
obra de la Fina Torrent, l’any 2018, quan els 
pessebristes van decidir plegar perquè s’havien fet 
molt grans i el muntatge representava una feina molt 
feixuga. L’any 2019 no hi va haver pessebre municipal 
i l’any 2020, la Fina Torrent es va fer càrrec de nou de 
muntar el pessebre en un altre lloc, en el local que 
acollirà en un futur proper la ràdio municipal, a 
l’entrada del poble, passat el pont de la riera.  

Marta Colell Rotger 

 
                  Pessebre 2020                                                   Foto Ajuntament
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