
Pessebres · Pastorets · Pessebres Vivents · Cants de la Sibil·la

A la ciutat de Nadal, 
hi ha grans figures,  

i petites.

#CiutatdeNadal
barcelona.cat/nadal



Per Nadal,  
gaudeix de la  
cultura popular!
Ja hi tornem a ser. Barcelona es torna a guarnir amb llums, garlandes 
i arbres per rebre les festes de Nadal. Però si hi ha un guarniment 
genuí d’aquestes dates és el pessebre. En trobareu de totes les mides 
i formes, i per a tots els gustos: petits, monumentals, tradicionals, 
exòtics, moderns, artístics...

La ciutat es transforma i s’omple de pessebres, sí, però també de 
pessebres vivents, de representacions dels Pastorets i de cants de la 
Sibil·la. En podrem gaudir, un any més, als casals de barri, a les escoles, 
a les Cases de la Festa, als centres cívics, a les esglésies i al carrer.  
I tot plegat, gràcies a les desenes d’entitats que treballen durant tot 
l’any per fer possible que les tradicions nadalenques tornin a omplir 
d’il·lusió i alegria els nostres barris.

En aquesta ocasió cal parar atenció a les mesures sanitàries que hi ha 
a cada espai. Tot i que en molts llocs ja no hi haurà restriccions, sí que 
cal tenir en compte la mascareta i la distància de seguretat. També 
en alguns casos s’ha de reservar prèviament l’entrada per accedir als 
recintes.

A més, enguany tornarem a tenir el Pessebre tradicional de Barcelona, 
que es fa al pati del Museu Frederic Marès. Aquesta vegada se’ns 
presenta com una simbiosi entre la Bàrcino romana i la Barcelona 
actual.

No deixeu que us ho expliquin i, amb totes les mesures de seguretat, 
enamoreu-vos del Cant de la Sibil·la, passegeu pels pessebres vivents, 
divertiu-vos amb els Pastorets i admireu els pessebres. Gaudiu-ne!

Fotografia: Pep Herrero



Ciutat Vella

Basílica de la Mare  
de Déu de la Mercè
Del 24 de desembre al 6 de gener
De dilluns a diumenge,  
de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.
Carrer de la Mercè, 1

Basílica de  
Santa Maria del Mar
Del 12 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a diumenge,  
de 9 a 12 h i de 17 a 20.30 h.
Plaça de Santa Maria, 1

Basílica de  
Santa Maria del Pi
Del 13 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dijous,  
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
Divendres i dissabte, de 18 a 20 h. 
Diumenge, de 10 a 13 h.
Plaça del Pi, 7

La Casa dels 
Entremesos
Pessebre popular i humorístic
Del 2 de desembre al 2 de febrer
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h 
i de 16 a 19 h. Diumenge i festius, 
d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
La Casa dels Entremesos  
(plaça de les Beates, 2)
Ho organitza: Federació d’Entitats de 
Cultura Popular i Tradicional de la 
Barcelona Vella i Associació de Pessebristes 
de Ciutat Vella

La Catedral
Del 27 de novembre al 9 de gener
De dilluns a divendres, de 10 a 18 h.  
Dissabte i vigílies, de 10 a 16.45 h  
i de 17.15 a 18.45 h.  
Diumenge i festius, de 10 a 13 h  
i de 17.15 a 18.45 h.
Claustre de la Catedral  
(accés pel carrer del Bisbe)

Centre Sant  
Pere Apòstol
De l’11 de desembre al 10 de gener
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h. 
Diumenge, tancat.
Carrer de Sant Pere més Alt, 25

Mercat de  
Santa Caterina
Del 29 de novembre al 10 de gener
Dilluns, dimecres i dissabte,  
de 7.30 a 15.30 h. Dimarts,  
dijous i divendres, de 7.30 a 20 h. 
Diumenge tancat.
Avinguda de Francesc Cambó, 16
Ho organitza: Associació de Pessebristes  
de Ciutat Vella

Museu Diocesà.  
La Pia Almoina
Exposició de diorames
Del 3 de desembre al 23 de gener
De dilluns a diumenge, de 10 a 19 h.
Preu: per determinar
Pla de la Seu, 7
Ho organitza: Associació de Pessebristes 
de Barcelona

Palau Mercader
Del 7 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a diumenge, de 12 a 19 h. 
Carrer de Lledó, 11
Ho organitza: Associació de Pessebristes 
de Barcelona

Port Vell
Pessebre al mar, visible  
des del Moll de la Fusta
Del 9 de desembre al 6 de gener

Seu del Districte  
de Ciutat Vella
Del 5 de desembre al 9 de gener
De dilluns a divendres,  
de 8.30 a 18.30 h.
Seu del Districte de Ciutat Vella 
(plaça del Bonsuccés, 1)
Ho organitza: Associació de Pessebristes  
de Ciutat Vella

Eixample

Església de Sant Gaietà
Del 24 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a diumenge,  
de 8 a 12 h i de 17 a 18.30 h. 
Carrer d’Enric Granados, 6

Mercat de la Concepció
De l’1 de desembre al 8 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

Museu de la Música
Pessebre de siurells 
mallorquins 
Procedents de la col·lecció 
particular de Jordi Alomar.
Del 14 de desembre al 2 de febrer
Dimarts, dimecres i divendres, 
de 10 a 18 h. Dijous, de 10 a 21 h. 
Dissabte i diumenge, de 10 a 19 h.
Carrer de Lepant, 150

Parròquia de Sant 
Ramon de Penyafort
Del 20 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h. 
Dissabte, diumenge i festius,  
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h.
Rambla de Catalunya, 115

Santuari de Nostra 
Senyora del Sagrat Cor
Del 14 de desembre al 9 de gener
De dilluns a divendres,  
de 7.30 a 13 h i de 17 a 20.30 h. 
Dissabte i diumenge,  
de 10 a 13 h i de 18 a 20 h.
Carrer del Rosselló, 175

Per Nadal, Barcelona 
s’omple de pessebresPessebre tradicional  

al Museu Frederic Marès
Del 27 de novembre al 2 de febrer
De dimarts a dissabte, de 10 a 19 h.  
Diumenges i festius: d’11 a 20 h.  
Dilluns tancat (excepte festius).  
Els dies 25 de desembre i 1 de gener el Museu estarà 
tancat.
Pati del Museu Frederic Marès (plaça de Sant Iu, 5)

Pessebre d’estil tradicional que enguany 
representa la simbiosi entre la Bàrcino romana 
i la Barcelona actual. Les restes romanes 
de la ciutat es converteixen en l’escenari de 
les diverses escenes del naixement, fent un 
homenatge a Luci Minici Natal Quadroni, el 
primer campió olímpic barceloní. Observeu-ne 
bé tots els detalls, com ara el baix relleu del 
fons, una representació de la silueta de la ciutat 
amb alguns dels edificis més simbòlics.  
El pessebre és obra de l’Associació de 
Pessebristes de Barcelona.

Paral·lelament, el pati del Museu acollirà una 
instal·lació lumínica creada per l’alumnat de 
l’escola Elisava sota la direcció de Maria Güell. 
El muntatge recordarà el temple de Vesta, 
ubicat a Roma, on hi cremava un foc sagrat 
que no es podia apagar mai i que era custodiat 
per diverses sacerdotesses. L’obra jugarà 
amb la llum i les ombres, i complementarà 
perfectament el projecte.

Programa d’actes a l’entorn del pessebre:

Inauguració 
Divendres 26 de novembre, a les 18 h

Cantada de nadales al pla de la Seu 
Diumenge 19 de desembre entre les 11 i les 14 h

El pessebre de la plaça  
de Sant Jaume
Del 26 de novembre al 6 de gener
De dilluns a diumenge, durant tot el dia.
Plaça de Sant Jaume i carrers de Ferran i de Jaume I. 

Torna una de les tradicions insígnia del Nadal 
barceloní: el pessebre de la plaça de Sant Jaume. 
Enguany l’obra s’expandeix i també ocuparà l’eix 
que formen els carrers de Ferran i de Jaume I, 
que són el camí que porta fins a la plaça.  
Es tracta de crear un paisatge nadalenc amb les 
aportacions de diversos creadors i comerços.

Per això hi haurà figures en alguns balcons del 
primer pis d’ambdós carrers, a més de grans 
figures en espais singulars. També s’hi sumaran 
diversos pessebres situats a l’interior de locals 
comercials, seus bancàries i vestíbuls d’hotels, 
que han estat realitzats per diversos artistes, 
establiments i escoles.

El projecte l’ha ideat l’arquitecte Jordi Darder 
i és una intervenció total, multidisciplinària i 
decorativa.

Pessebres



Sants-Montjuïc

Parròquia de Sant Medir
Del 13 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 18.30 
a 19 h. Dissabte, de 19.30 a 20 h. 
Diumenge i festius, de 10.30 a 11 h.
Carrer de la Constitució, 17

Parròquia de  
Sant Ramon Nonat
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte, de 10 a 12 h  
i de 18 a 19 h.
Avinguda de Sant Ramon Nonat, 1

Les Corts

Centre Comercial  
l’Illa Diagonal
Pessebre en moviment
De l’1 de desembre al 6 de gener
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 21 h.
Avinguda Diagonal, 557
Ho organitza: Pessebre en moviment

Parròquia de Santa 
Maria del Remei
Del 8 de desembre al 6 de gener
De dilluns a divendres, de 17 a 
20.30 h. Dissabte, de 18 a 20.30 h. 
Diumenge, de 19 a 21 h.
Plaça de la Concòrdia, 1

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes
De l’11 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

Sarrià – Sant Gervasi

Centre parroquial  
de Sarrià
Del 20 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres,  
de 10 a 14 i de 17 a 21 h. Caps de 
setmana i festius, de 17 a 21 h.
Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8

Parròquia de Sant 
Vicenç de Sarrià
Del 13 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres,  
de 7.30 a 21 h. Dissabte, diumenge  
i festius, de 9 a 14 h i de 17 a 21 h.
Carrer del Rector Voltà, 5

Gràcia

Centre Moral  
i Instructiu de Gràcia
Del 2 de desembre al 6 de gener
De dilluns a divendres,  
de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.
Carrer de Ros de Olano, 9

Fundació Festa  
Major de Gràcia
Pessebre tradicional  
i pessebre de clics
Del 9 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dijous, de 17 a 21 h. 
Divendres, de 10 a 13.30 h.
Can Musons (carrer de l’Alzina, 9)

Oratori de  
Sant Felip Neri
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte, d’11.30 a 13 h 
i de 17 a 20 h. Diumenge i els dies 
24 i 31 de desembre i 5 de gener, 
d’11.30 a 13.30 h. Festius, tancat.
Carrer del Sol, 8
Ho organitza: Fadrinalla de Gràcia 

Parròquia de  
Sant Joan de Gràcia
Del 13 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte, de 18 a 20 h. 
Diumenge i festius, de 10 a 14 h.
Carrer de la Santa Creu, 2
Ho organitza: Catifaires de Gràcia
Col·labora: Associació de Pessebristes de 
Barcelona

La Violeta de Gràcia
Pessebre de clics
Del 9 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h 
i de 16 a 23 h. Dissabte i diumenge, 
de 10 a 23 h. Festius, tancat.
Darrer de Maspons, 6

Horta-Guinardó

Pessebres en moviment
De l’11 al 26 de desembre  
i del 4 al 16 de gener
Rambla de Volart, 99
Visites concertades  
per a grups i famílies a  
visita@pessebremoviment.com  
o al 689 174 387.  
Durada de l’activitat: 50 minuts.
Ho organitza: Pessebre en moviment

Sant Martí

Orfeó Martinenc
Pessebre de clics
Del 20 de desembre al 7 de gener
Laborables, de 16 a 20 h
Al foyer de l’Orfeó  
(avinguda de la Meridiana, 97)

Centre Moral  
i Cultural del Poblenou
De l’1 de desembre al 6 de gener
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h. 
Dissabte, de 18 a 21 h.
Carrer de Pujades, 176-178

El cicle compta amb esbarts, corals, bandes 
i cobles als diversos ateneus de la ciutat. 
A continuació us mostrem les activitats 
nadalenques del cicle.

Concert de Nadal de la Cobla Sant Jordi – 
Ciutat de Barcelona, amb Josep Fadó
Dijous 23 de desembre, a les 19 h
Preu: taquilla inversa.
Casino l’Aliança del Poblenou (rambla del Poblenou, 42)

Un musical de Nadal, de la Societat Coral  
la Badalonense
Dijous 23 de desembre, a les 19 h
Preu: taquilla inversa.
Lluïsos d’Horta (carrer de Feliu i Codina, 7-9)

Cultura Popular als Ateneus

Un any més, torna la ruta pessebrística. 
El dilluns 27 de desembre a les 18 h 
s’organitzaran dues rutes simultànies 
pel centre de la ciutat, i el dimarts 28 
de desembre a les 18 h es faran dues 
rutes més pels pessebres de Gràcia, 
que són la novetat d’enguany. Al llarg 
dels recorreguts es visitaran diversos 
pessebres i s’explicarà el que Joan 
Amades va escriure sobre les tradicions 
nadalenques. Cal inscripció prèvia aquí:

Ruta pessebrística

Inscripció gratuïta fins a omplir l’aforament
Ho organitza: Associació Cultural Joan Amades

Podeu consultar totes les activitats de Nadal a la web barcelona.cat/nadal 

mailto:visita@pessebremoviment.com


Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús,  
de Josep Maria Folch i Torres

Auditori Sant Martí
A càrrec de la companyia  
de teatre Alisos
17, 18 i 19 de desembre, a les 18 h
Preu: la voluntat, en col·laboració 
amb la Marató de TV3
Plaça d’Angeleta Ferrer, 2

Casal Calassanç
A càrrec del Jove Calassanç 
Teatre
26 de desembre, a les 19 h,  
i 2 de gener, a les 18 h
Preu: per determinar
Carrer de Sant Quintí, 19

Centre Catòlic de Sants
A càrrec del grup teatral
17 de desembre, a les 20 h;  
18 de desembre, a les 18 h,  
i 19 de desembre, a les 12 i les 18 h
Preu: general, 10€; socis, 8 €;  
infants, 5 €; infants socis del  
Club Super3, gratuït.
Sants Teatre (carrer d’Antoni  
de Capmany, 72-76)

Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia
22, 23, 27, 28 i 29 de desembre,  
i 2, 3 i 4 de gener, a les 18 h
Preu: 10 €
Teatre del Centre  
(carrer de Ros de Olano, 9)

Foment Hortenc
18 i 19 de desembre, a les 18 h,  
i 26 de desembre, a les 19 h
Preu: consulteu el web  
www.fomenthortenc.cat
Carrer Alt de Mariner, 15

Foment Martinenc
A càrrec del grup Abraxas 
Teatre
18 i 19 de desembre,  
i 2 i 4 de gener, a les 18 h
La Formiga Martinenca  
(carrer de Mallorca, 580)

L’estel de Natzaret,  
de Ramon Pàmies

Centre Moral i Cultural 
del Poblenou
19 de desembre, i 2 i 9 de gener,  
a les 17.30 h
Preu: general, 14 €; socis, 9 €; infants 
fins a 16 anys i majors de 65, 11 €. 
Es descomptarà 1 € si l’entrada es 
compra anticipadament.
Carrer de Pujades, 176-178

Centre i Teatre 
Parroquial Sant Vicenç 
de Sarrià
18 i 19 de desembre,  
i 2, 8 i 9 de gener, a les 17.30 h
Preu: general, 15 €; anticipada, 12 €; 
socis i menors de 12 anys, 10 €.
Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8  
o carrer Major de Sarrià, 117

Cercle Catòlic de Gràcia
2 de gener, a les 12 i a les 18 h,  
i 8 i 9 de gener a les 18 h
Preu: per determinar
Carrer de Santa Magdalena, 12

Exposicions i altres activitats

Podeu consultar totes les activitats de Nadal a la web barcelona.cat/nadal 

Pastorets
La Casa dels Entremesos 
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h 
i de 16 a 19 h. Diumenge i festius, 
d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Plaça de les Beates, 2

Exposició de diorames
Del 2 de desembre al 7 de gener
Ho organitza: Associació de Pessebristes de 
Ciutat Vella

Exposició de naixements  
i coves Boig pels pessebres
Del 2 de desembre al 7 de gener
Ho organitza: Associació de Festes  
de la Plaça Nova

Inauguració de les 
exposicions de Nadal  
i encesa de l’enllumenat
Dijous 2 de desembre, a les 20 h

CAMPANYA DE RECOLLIDA  
DE LLIBRES I JOGUINES NOVES

“Dona ales a la generositat”
Del 5 de desembre al 3 de gener
Amb el Falcó Niku i l’Arpella del Gòtic.

Visites teatralitzades
Diumenge 5 de desembre,  
a les 11.15 i les 12.15 h
Preu: 4€ (menors de 3 anys, gratuït)

Arribada de l’Esperit de Nadal
Dissabte 11 de desembre,  
a les 19 h
Ho organitza: Associació de Pessebristes  
de Ciutat Vella

XERRADA

“Salvador Masdéu  
o l’enigma del fang”
A càrrec de Laura Bosch,  
Toni Dorda i Jordi Montlló.
Dijous 16 de desembre, a les 20 h
Ho organitza: Associació de Festes de la 
Plaça Nova

SESSIÓ DE TITELLES

Els Pastorets titelles
Dissabte 19 de desembre,  
a les 11 i les 12 h
Cal reservar entrada prèviament al 
web www.lacasadelsentremesos.cat
Preu: 4 € (menors de 3 anys, gratuït)

Cantada de Nadal
A càrrec dels cors infantils 
l’Esquitx i l’Espurna  
de la Coral Sant Jordi.
Dissabte 19 de desembre, a les 12 h
Ho organitza: Coral Sant Jordi

Can Musons de Gràcia 
De dilluns a dijous, de 17 a 21 h. 
Divendres, de 10 a 13.30 h.
Carrer de l’Alzina, 9

EXPOSICIÓ 

El Pessebre. Tradició i artesania
Del 9 de desembre al 2 de febrer

Centre Artesà Tradicionàrius
Travessia de Sant Antoni, 6

Lo Misteri de Nadal
Concert a càrrec de Quico el Célio, 
el Noi i el Mut de Ferreries.
Divendres 17 de desembre,  
a les 20 h
Preu: general, 12 €; anticipada, 
10 €; Amics del CAT, 6 €. Reserva 
d’entrades a entradium.com.

La Taverna de Nadal
A càrrec d’Anaís Falcó,  
Carol Durán, Xavi Rota  
i el taller de cançó del CAT.
Dimecres 22 de desembre,  
a les 20 h
Entrada lliure amb reserva prèvia  
a bardelcat@gmail.com

Nadales
A càrrec d’Ivan Beltran, Josep 
Pedrals i Carles Pedragosa.
Dijous 30 de desembre, a les 20 h 
Preu: general, 12 €; anticipada, 
10 €; Amics del CAT, 6 €. Reserva 
d’entrades a entradium.com.

Centre Municipal  
de Cultura Popular  
de Sant Andreu
De dimarts a divendres,  
de 16.30 a 21.30 h
Carrer d’Arquímedes, 30

Exposició de pintura 
inspirada en el pessebre 
vivent de la Torre del Suro
Del 14 de desembre al 8 de gener

Exposició de caganers
Del 14 de desembre al 8 de gener
Inauguració: dijous 16 de desembre, 
a les 19 h. Cal inscripció prèvia.

Concert de Nadales  
i encesa de llums
Divendres 17 de desembre,  
a les 19 h

Taller familiar de fanalets
Dimecres 22 i dijous 23  
de desembre, a les 17.30 h

La Lira 
Carrer de Coroleu, 15

Concert de Nadales  
amb MausKids
Dijous 23 de desembre, a les 17.30 h
Activitat amb karaoke dirigida  
al públic familiar
Preu: general, 5 €; socis, 3 €.
Inscripcions a infolalira@gmail.com

Orfeó Martinenc
Avinguda de la Meridiana, 97

Concert de Nadal  
de l’Orfeó Martinenc  
i els Petits Martinencs
Diumenge 19 de desembre,  
a les 12 h

Pla de la Seu 
XXVIII Diada de les 
Tradicions i Costums 
Nadalencs de Catalunya
Dissabte 11 de desembre.
A les 11 h, actuació de l’Esbart 
Català de Dansaires. 
A les 12 h, cercavila de la Carassa 
de Nadal.

Heu vist mai la representació dels Pastorets? Es tracta 
d’una de les obres de teatre més populars de la ciutat. 
Se’n fan molts i de molt diferents, tot i que sovint 
segueixen els textos de les dues versions més populars. 
La més famosa és Els Pastorets o l’adveniment de l’infant 
Jesús, de Josep Maria Folch i Torres. L’altre text conegut és 
L’estel de Natzaret, una obra musicada creada per Ramon 
Pàmies el 1891 al Cercle Catòlic de Gràcia. A més, hi ha 
altres versions lliures o més modernes. En podeu veure 
en ateneus, teatres i cercles artístics de tot el país.

Us presentem tots els Pastorets que s’interpretaran 
enguany a Barcelona. N’hi ha menys que els anys 
anteriors perquè algunes representacions s’han hagut 
de suspendre: són obres de teatre amateur que tenen 
escenes amb molts personatges, i la covid-19 no ha 
permès que es representessin.

Esperem que gaudiu com mai de les seves aventures  
i entremaliadures. Llarga vida als Pastorets!

http://www.fomenthortenc.cat
http://www.lacasadelsentremesos.cat
mailto:bardelcat@gmail.com


Les dades que conté aquest programa són correctes el 20 de novembre del 2021. Si hi ha cap entitat organitzadora de pessebres, 
pastorets o pessebres vivents que no hi surti, podeu fer-nos arribar la informació sobre la seva activitat a l’adreça de correu electrònic 
culturapopularbcn@bcn.cat. Podeu consultar-ne les modificacions a: barcelona.cat/culturapopular

Basílica de  
Santa Maria del Mar
A càrrec de la Coral Sinera  
i la soprano Àngels Graells
24 de desembre, a les 20 h
Plaça de Santa Maria, 1

Basílica de  
Santa Maria del Pi
24 de desembre, a les 23.30 h
Plaça del Pi, 7

Catedral de Barcelona
A càrrec del Cor de Cambra 
Francesc Valls dirigit  
per Pere Lluís Biosca, amb  
la cantant Mariona Llobera.
Divendres 24 de desembre,  
a les 22.30 h
Pla de la Seu, 3

Església de Sant Gaietà
Divendres 24 de desembre,  
a les 19 h
Carrer d’Enric Granados, 6

Parròquia de Santa 
Maria de Gràcia
A càrrec de l’Orfeó Gracienc
Divendres 24 de desembre,  
a les 23.30 h
Ho organitza: Fundació Festa Major  
de Gràcia.

Parròquia  
de Sant Medir
A càrrec de la Coral Sant Medir
Divendres 24 de desembre,  
a les 20 h 
Carrer de la Constitució, 17

Parròquia de Sant 
Josep de Calassanç
Amb la contralt Mariona 
Llobera i l’Orfeó Martinenc
Diumenge 19 de desembre,  
a les 19 h
Carrer de Joan de Peguera, 20

Pessebres Vivents
Què seria del Nadal sense els 
pessebres vivents? Diuen que 
el primer pessebre que sant 
Francesc d’Assís va fer l’any 
1223 era un pessebre vivent. 
Tanmateix, les representacions 
actuals neixen l’any 1956, amb 
el pessebre que es va fer a la 
vila andorrana d’Engordany.

D’aleshores ençà, aquesta 
representació de teatre 
popular ha fet fortuna i s’ha 
estès arreu del país.  
A Barcelona, el primer va 
ser el de la Torre del Suro 
del Guinardó, l’any 1993. 
Normalment se’n fan una 
desena, tot i que enguany n’hi 
ha alguns menys degut a la 
covid-19.

La Marina
18 de desembre, de 18 a 20.30 h
Jardins dels Drets Humans (accés  
pel passeig de la Zona Franca, 185)
Ho organitza: Centre Cultural Estrellas Altas

Navas
19 de desembre, a les 17.30 h
Centre Cívic Navas  
(passatge del Doctor Torent, 1)
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri 
de Navas

Torre Baró
30 de desembre,  
a les 17.30 i a les 19 h
Parròquia de Santa Bernardeta 
(carrer de Sant Quirze Safaja, 3)

La Torre del Suro
21 de desembre, a les 18 h
Cal inscripció prèvia al web  
www.pessebrevivent.cat
Casa de Repòs Sant Camil  
(carrer de Sales i Ferré, 60)
Ho organitza: Taller-escola Sant Camil

Què és el Cant de la Sibil·la? Es tracta 
d’una peça medieval de teatre religiós, 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat, 
que té una durada de cinc minuts i que 
es representa abans de la missa del Gall, 
el 24 de desembre. A Barcelona es va 
recuperar el 1983 a l’església de Santa 
Maria del Mar i, d’any en any, la xifra de 
cants de la Sibil·la no ha parat de créixer.

La Sibil·la és una endevinadora provinent 
del món pagà que, amb el seu cant, 
pronostica l’arribada de Jesús de Natzaret 
i una terrible fi del món. La cançó,  
que sol ser interpretada a cappella, es 
basa en una melodia d’origen mossàrab  
i va ser traduïda al català al segle xiii. 
En les versions més tradicionals, la 
representació és protagonitzada per  
un nen o una dona vestits amb mantell 
de seda i una espasa a la mà.

Cants de la Sibil·laAltres versions dels Pastorets

Centre Sant Pere 
Apòstol
Els pastorets musicals, versió 
lliure de Folch i Torres, sota la 
direcció de Mari Cruz Gómez.
A càrrec del grup Gespa
18 i 19 de desembre,  
i 8 i 9 de gener, a les 18 h.
Preu: general, 10 €;  
infants menors de 15 anys, 5 €.
Carrer de Sant Pere Més Alt, 25

Lluïsos d’Horta
Dimonis i pastorets, adaptació 
de textos de Josep M. Folch  
i Torres, Frederic Soler 

‘Pitarra’ i Ramon Pàmies.
18 de desembre, a les 18 h,  
i 19 de desembre, a les 12 i les 18 h.
Preu: general, 10 €;  
infants fins a 12 anys, 8 €.
Carrer de Feliu i Codina, 7

Orfeó Martinenc
Jesús és nat, de Josep Miralles  
i Salvador Prat.
2 de gener, a les 11.30 i les 18 h.
Preu: general, 8 €;  
infants fins a 14 anys, 5 €.  
Entrades a  
cloteatre@orfeomartinenc.cat  
o al telèfon 622 307 595.
Avinguda de la Meridiana, 97

http://www.pessebrevivent.cat/
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Vols estar informat de les activitats de 
cultura popular que es fan a la ciutat?

Subscriu-te al nostre butlletí  
i no deixis escapar cap detall de  
les festes i tradicions barcelonines!

Captura el codi QR i subscriu-te  
al nostre butlletí!
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