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Amb el pas dels segles han nascut diverses maneres 
de representar artísticament el naixement de Jesús. 
Algunes de les més populars són els pessebres, 
pessebres vivents i representacions dels Pastorets. 
Per això cada any per Nadal la ciutat s’omple 
d’aquesta mena de representacions, que tenen 
al darrere un bon reguitzell d’entitats –grups de 
teatre amateur, pessebristes, ateneus, associacions 
de veïns, casals de barri...–, disposades a treballar 
desinteressadament i sovint amb finalitats socials. 

De pessebres, pessebres vivents i Pastorets, se’n 
fan de molt diferents. N’hi ha en tots els racons 
de Barcelona i moltes vegades segueixen una 
tradició centenària o única. És el cas del pessebre 
en diorama, un invent barceloní que va canviar per 
sempre la manera de fer pessebres. Va néixer el 1912 
al barri de Gràcia, amb Antoni Moliné, membre de 
l’Associació de Pessebristes de Barcelona. Quant 
als Pastorets, a Barcelona se’n representen diverses 
versions però n’hi ha de molt especials. N’és un 
exemple ‘L’estel de Natzaret’, creat per Ramon 
Pàmies el 1891 al Cercle Catòlic de Gràcia,  
on avui dia encara es representa. 



Casa dels Entremesos
Del 29 de novembre al 2 de febrer
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.  
Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
La Casa dels Entremesos 
Plaça de les Beates, 2
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella

Centre Sant Pere Apòstol
De l’1 de desembre al 2 de febrer
Dilluns, dimecres i divendres,  
de 10 a 14 h i de 17 a 21.30 h.  
Dimarts, dijous i dissabte, de 17 a 21.30 h. 
Diumenge, tancat.
Carrer de Sant Pere més Alt, 25
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella

Mercat de Santa Caterina
De l’1 de desembre al 12 de gener
Dilluns, dimecres i dissabte, de 7.30 a 15.30 h. 
Dimarts, dijous i divendres, de 7.30 a 20 h.
Avinguda de Francesc Cambó, 16 
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella

Parròquia de Santa Maria del Mar
Del 8 de desembre al 13 de gener
De 9 a 13 h i de 17 a 20.30 h.
Plaça de Santa Maria, 1

Seu del Districte de Ciutat Vella
Del 2 de desembre al 12 de gener
De dilluns a divendres, de 8.30 a 18.30 h.
Seu del Districte de Ciutat Vella 
Plaça de Bonsuccés, 1
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella

Mercat de la Concepció
Del 24 de novembre al 12 de gener
Dilluns i dissabte, de 8 a 15 h. 
De dimarts a divendres, de 8 a 20 h.
Carrer d’Aragó, 313-317
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella

La Catedral
Del 30 de novembre al 8 de gener
De dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30  
i de 17.45 a 19.30 h.  
Dissabte, de 9.30 a 12.30 i de 17.45 a 19.45 h. 
Diumenge i festius, de 9.30 a 13 i de 17.45 a 19.45 h.
Claustre de la Catedral  
(accés pel pla de la Seu, s/n)

Parròquia de Sant Ramon  
de Penyafort
Del 17 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h.  
Dissabte, d’11 a 21 h. Diumenge i festius, 
d’11.30 a 14.30 i de 17.30 a 21 h.
Rambla de Catalunya, 115

La Violeta de Gràcia
Del 10 de desembre al 20 de gener
De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 23 h. 
Dissabte i diumenge, de 10 a 23 h. 
Carrer de Maspons, 6

Fundació Festa Major de Gràcia
Del 3 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dijous, de 17 a 21 h.  
Divendres, de 10 a 13.30 h. 
Carrer de l’Alzina, 9

Parròquia de  
Sant Miquel dels Sants
Del 24 de desembre al 2 de febrer
Diumenge, de 10 a 14 h.
Carrer d’Escorial, 163

El Casalet
Del 13 de desembre al 7 de gener
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h.  
Dissabte, diumenge i festius, tancat.
Carrer de Francesc Alegre, 19 

Pessebres en moviment  
de Jordi Pallí
15 i 16 de desembre i del 4 al 27 de gener
Visites concertades per a grups i famílies: 
reserves al 689 174 387
Rambla de Volart, 39

Parròquia de Santa Gemma
Del 4 de desembre al 6 de gener
De 10.30 a 12.30 h i de 17 a 20 h.
Carrer del Capità Arenas, 9

PER NADAL, BARCELONA S’OMPLE DE PESSEBRES

Pessebre d’estil tradicional inspirat en el 
massís del Pedraforca i els seus entorns, 
creat per l’Associació de Pessebristes de 
Barcelona. És elaborat amb materials 
naturals i figures artesanes i reprodueix 
les escenes típiques: el naixement, 
l’anunciació dels pastors i la cavalcada 
de Reis. A més, per fer l’experiència 
més immersiva, s’hi arriba després 
d’un recorregut pel pati del museu, 
ornamentat com si fos un bosc de la 
zona del Pedraforca.

La visita al pessebre es completa, en un 
ambient purament nadalenc, amb les 
cantades de nadales i els concerts de 
cant coral que hi faran diverses entitats 
de la ciutat els caps de setmana. I el 
dissabte 29 de desembre es farà a tot 
Catalunya la Nit dels Pessebres, que 
al Marès se celebrarà amb un horari 
especial de visites i un col·loqui i dues 
cantades de corals.

PROGRAMA D’ACTES  
ENTORN DEL PESSEBRE:

Cantades de nadales 
Del 23 de novembre al 5 de gener. 
El divendres a les 18 h i el dissabte a les 12 h. 

COL·LOQUI  
‘El pessebre i el Nadal català’
Dijous 13 de desembre, a les18 h 
Amb Josep Fornés, director del Museu Etnològic 
i de Cultures del Món, i Josep Maria Porta, 
president de l’Associació de Pessebristes  
de Barcelona. 

COL·LOQUI  
‘El pessebre i els pessebristes’
Dissabte 29 de desembre, a les 18 h
Amb Josep Fornés, director del Museu Etnològic 
i de Cultures del Món i Albert Català i Pou, 
president de la Federació Catalana  
de Pessebristes. 
Tot seguit:  
Concert de la coral Xicoira

Pessebres
Pessebre clàssic al Museu Frederic Marès
Del 23 de novembre al 2 de febrer
De dimarts a dissabte, de 10 a 19 h. Diumenge, d’11 a 20 h. Dilluns tancat. 
Del 26 de desembre al 6 de gener, de 10 a 21 h
Pati del museu Frederic Marès. Plaça de Sant Iu, 5
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Exposició de pessebres  
a la Parròquia de la Mare  
de Déu de Betlem
Fets per socis de l’Associació  
de Pessebristes de Barcelona
Del 23 de novembre al 6 de gener
De dilluns a diumenge, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h.
La Rambla, 107 

Diorames i Working Progress de 
Pessebres a la Casa dels Entremesos
A càrrec d’alumnes de l’Escola-Taller  
de Pessebres de Barcelona  
i Federació Catalana de Pessebristes
Del 29 de novembre al 2 de febrer
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.  
Diumenges i festius, d’11 a 14 h.  
Dilluns, tancat.
La Casa dels Entremesos.  
Plaça de les Beates, 2

Presentació de la reedició del llibre  
‘El caganer, la figura més popular 
del pessebre català’, de Pep Manyà
30 de novembre a les 19.30 h
Museu de les Cultures del Món.  
Carrer de Montcada, 14

Diorames al Mercat  
de Santa Caterina
Realitzats per alumnes de l’Escola-Taller  
de Pessebres de Barcelona
De l’1 de desembre al 12 de gener
Dilluns, dimecres i dissabte, de 7.30 a 15.30 h. 
Dimarts, dijous i divendres, de 7.30 a 20 h.
Avinguda de Francesc Cambó, 16 

Exposició social de l’Associació  
de Pessebristes de Barcelona
Del 2 de desembre al 7 de gener
De dilluns a diumenge, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Palau Mercader.  
Carrer de Lledó, 11

Exposicions  
i altres activitats

Parròquia de Santa Maria  
del Remei
Del 16 de desembre al 13 de gener
De dilluns a divendres,  
de 8.30 a 9 h i de 19 a 20 h.  
Dissabte, de 8.30 a 9 h i de 18 a 19 h.  
Diumenge, de 8.30 a 12 h i de 19 a 20 h.
Plaça de la Concòrdia, 1 

Pessebre en moviment  
a l’Illa Diagonal
Del 3 de desembre al 5 de gener
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 21 h.
Centre Comercial L’Illa Diagonal.  
Avinguda Diagonal, 557

Reial Monestir de Santa Maria  
de Pedralbes
Del 15 de desembre al 2 de febrer
De dimarts a diumenge, de 10 a 19 h.  
Festius, de 10 a 14 h. Dilluns, tancat.
Baixada del Monestir, 9 
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Barcelona

Associació Cultural  
El Casalet del Turó
Del 16 de desembre al 2 de febrer
De 10 a 22 h (es veu des del carrer)
Passeig de la Peira, 30 

Centre Cultural Els Propis
Del 13 de desembre al 8 de gener
De dilluns a divendres, de 18 a 20 h.
Via Júlia, 201

Escola Sagrat Cor de Jesús
Del 2 al 20 de desembre
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Carrer de Ribes, 65

Enguany les figures tradicionals del 
pessebre es barregen amb dos dels 
conceptes centrals de Nadal: els àpats 
familiars i els bons desigs. No passeu 
per alt aquest pessebre, creat per 
l’escenògraf Sebastià Brossa entorn  

de la gran taula d’un àpat familiar.  
És una proposta artística plena  
de creativitat, tendresa i humor.  
Si aquests dies de festes feu una 
passejada nadalenca pel centre de la 
ciutat, no deixeu de venir-lo a veure!

El pessebre de la plaça de Sant Jaume
Del 23 de novembre al 6 de gener
Plaça de Sant Jaume

Orfeó Martinenc
Del 17 de desembre al 7 de gener
De dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h.
Avinguda Meridiana, 97 

Museu de la Música
De l’11 de desembre al 3 de febrer
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 18 h. 
Dijous, de 10 a 21 h.  
Dissabtes i diumenges, de 10 a 19 h.
Preu: 6 €
Carrer de Lepant 150

Parròquia dels Dolors
Del 15 de desembre al 31 de gener
De 18 a 20 h
Carrer de Begur, 8

Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu – Can Galta
Del 14 de desembre al 31 de gener
De dilluns a divendres, de 16 a 21 h.
Carrer d’Arquimedes, 30 

Museu Etnològic  
i de Cultures del Món
Exposició permanent
De dimarts a dissabte, de 10 a 19 h.  
Diumenge i festius, de 10 a 20 h. 
Preu: 5 €
Passeig de Santa Madrona, 16-22 

Centre de Sarrià
Del 20 de desembre al 10 de gener
De 15 a 22 h.
Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8



Casal de barri Font d’en Fargues
A càrrec del Grup de Teatre Casinet 
16 de desembre a les 18 h
22 de desembre a les 17.30 h
23 de desembre a les 18 h
Preu: 6 €
Carrer de Pedrell, 67

Centre Cívic Vallvidrera  
Vázquez Montalbán
14 de desembre a les 20.30 h
15 de desembre a les 17.30 i 20.30 h
16 de desembre a les 18 h
19 i 21 de desembre a les 20.30 h
22 de desembre a les 17.30 i 20.30 h
23 de desembre a les 18 h
Preu: general, 12 €  
menors de 14 anys i jubilats, 8 €
Carrer dels Reis Catòlics, 16

Centre Moral i Instructiu de Gràcia
15, 16, 22 i 23 de desembre a les 18 h
26 de desembre a les 19.30 h
27, 28, 29 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener 
a les 18 h
Preu: general, 11 € / infants fins a 6 anys, 7 €
Carrer de Ros de Olano, 9

Els centenaris d’en Folch i Torres, els 
musicats com ara ‘L’estel de Natzaret’ 
i diverses adaptacions lliures. 
Aquest és el mapa dels Pastorets a 
Barcelona, una de les expressions 
més destacades del teatre popular 
que cada any, quan s’acosta Nadal, 
escenifiquen tot de grups de teatre. 
La versió més representada és ‘Els 
Pastorets o l’adveniment de l’infant 
Jesús’, una obra escrita per Josep 
Maria Folch i Torres que té més de 
cent anys. 

Però a Barcelona també se’n 
representen versions úniques, com 
ara ‘L’estel de Natzaret’, un drama 
líric sobre el naixement de Jesús 
compost el 1891 per Ramon Pàmies. 
Va ser estrenat el 1903 al Cercle 
Catòlic de Gràcia i actualment es pot 
veure en tres indrets de la ciutat: al 
cercle on va néixer, al Centre Moral 
i Cultural del Poblenou i al centre 
parroquial de Sant Vicenç de Sarrià. 
Una altra versió destacable és ‘Jesús 
és nat’, obra de Josep Maria Miralles, 
que es pot veure a l’Orfeó Martinenc.

Foment Hortenc 
15, 16, 22, 23 de desembre a les 18 h
26 de desembre a les 19 h
Preu: 8 €
Carrer Alt de Mariner, 15

Foment Martinenc 
A càrrec del grup Abraxas Teatre
22, 23, 29 i 30 de desembre a les 18 h
4 de gener a les 19 h
Preu: general, 8 € / socis, 7 € 
Carrer de Provença, 591

Centre Sant Pere Apòstol 
A càrrec del grup GESPA 
22, 23, 29, 30 de desembre a les 18 h
Preu: general, 10 €   
infants menors de 12 anys, 5 €
Carrer de Sant Pere Més Alt, 25

Centre Catòlic de Sants
A càrrec del grup teatral
22, 23 i 30 de desembre a les 18 h
Preu: general, 10 € / socis, 8 €   
infants, 6 € / infants amb el carnet  
del Club Súper3, de franc
Carrer d’Antoni de Capmany, 72-76

Pastorets

Altres versions dels Pastorets

Lluïsos d’Horta
22 de desembre a les 18 h 
23 de desembre a les 12 i a les 18 h
Preu: general, 10 € / infants fins a 12 anys, 8 €
Carrer de Feliu i Codina, 7

Orfeó Martinenc
A càrrec del grup Cloteatre
23 de desembre a les 18 h
30 de desembre a les 11.30 i a les 18 h
General, 8 € / fins a 14 anys, 5 €
Avinguda Meridiana, 97 

Agrupació Congrés
A càrrec del grup de teatre la Trapa
22 de desembre a les 18 h
23 de desembre a les 11 h
29 de desembre a les 18 h
30 de desembre a les 11 h
Preu: 5 €
Carrer d’Alexandre Galí, 20

Centre Artesà Tradicionàrius
A càrrec de Pau Riba i De Mortimers
20 de desembre a les 21.30 h
Preu: general, 12 € / anticipada, 10 €  
amics del CAT, 6 € 
Travessia de Sant Antoni, 6

‘L’estel de Natzaret’,  
de Ramon Pàmies

Centre parroquial  
Sant Vicenç de Sarrià
23, 29 i 30 de desembre  
i 12 i 13 de gener a les 17.30 h
Preu: general, 16 € / anticipada, 14 € 
socis, 10 €
Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8

Cercle Catòlic de Gràcia
22, 23, 29 i 30 de desembre a les 18 h
Preu: general, 12 €  
menors de 14 anys i jubilats, 14 €
Carrer de Santa Magdalena, 12

Centre Moral i Cultural  
del Poblenou
16 i 30 de desembre i 13 de gener, a les 17 h
Preu: general, 15 € / socis, 10 €   
infants fins a 16 anys i majors de 65, 13 €
Carrer de Pujadas, 176

Diverses versions de  
‘Els Pastorets o l’adveniment  
de l’infant Jesús’,  
de Josep Maria Folch i Torres
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Les dades contingudes en aquest programa  
són correctes el 22 de novembre de 2018.  
Podeu consultar-ne les modificacions a:  
barcelona.cat/nadal
Si alguna entitat que organitza pessebres, pastorets 
o pessebres vivents no hi surt, pot fer-nos arribar la 
informació sobre la seva activitat a l’adreça de correu 
electrònic culturapopularbcn@gmail.com

La Marina
15 de desembre de 18 a 20.30 h
Jardins dels Drets Humans, accés pel passeig 
de la Zona Franca, 185. 
Ho organitza: Unió d’Entitats de la Marina 

Navas
23 de desembre a les 17 h
Centre Cívic Navas
Passatge del Doctor Torent, 1

Torre del Suro 
19 de desembre a les 18 h
Casa de Repòs Sant Camil
Carrer d’Ercilla, 57 
Ho organitza: Taller-Escola Sant Camil

Trinitat Vella 
21 de desembre a les 18 h
Espai Via Bàrcino
Via Bàrcino, 75

Torre Baró
29 de desembre a les 19 h 
Parròquia de Santa Bernardeta 
Carrer de Sant Quirze Safaja, 3

Pessebres 
Vivents

Tot i que ens pot semblar que els 
pessebres vivents són un costum que ve 
d’antic, la veritat és que el més veterà, 
el que es fa a la població andorrana 
d’Engordany, no arriba a cinquanta 
anys. Tanmateix, és una tradició 
nadalenca que ha arrelat amb força 
a tot el país. Actualment a Barcelona 
se’n fan cinc i cadascun té un seguit 
de particularitats que el fan únic: al 
de la Marina hi participen més de 
dues-centes persones, el de la Torre del 
Suro es fa en un entorn singular que 
només s’obre al públic per a aquesta 
representació i els de Navas, Trinitat 
Vella i Torre Baró són impulsats pels 
veïns. 

Fo
to

gr
afi

a:
 C

en
tr

e 
C

ív
ic

 N
av

as



D
L 

B
 2

85
13

-2
01

8

 @Cultupopularbcn

 @culturapopularbcn

 @bcn_culturapopular
#FemNadal  
barcelona.cat/nadal

Fem Nadal!


