48a TROBADA NACIONAL DE PESSEBRISTES DE
CATALUNYA I BALEARS
Diumenge, 30 de setembre de 2018
Benvolguts pessebristes,
Enguany, la ciutat de Manresa ostenta la distinció de Capital de la Cultura Catalana. Per aquest
motiu, i coincidint amb el nostre vintè any d’exposició de Diorames i Pessebre Monumental, vam
acceptar l’encàrrec de la Federació Catalana de Pessebristes d’organitzar a la nostra ciutat la
48a Trobada Nacional de Pessebristes de Catalunya i Balears, que celebrarem el diumenge
dia 30 de setembre de 2018.
La nostra ciutat, te documentada la tradició de fer pessebres de ben antic. La primera notícia
que en tenim, que ja ho dona com una tradició arrelada, surt en el diari local El Manresano de
l’11 de gener de 1863, i es refereix al Nadal de 1862: “Entre los muchos belenes que
acostumbran a exponerse en público, he aquí algunos que personas competentes nos han
señalado en primera linia y que son dignos de ser visitados: casa de D. Francisco March, plaza de
la Constitución; D. Mauricio Rutgés, idem; D. Ignacio Vallès, calle del Hospital; D. Juan Alert,
plaza del Carmen; D. Salvador Balaguer, idem, i D. José Solà, calle del Borne......”
Pessebres tradicionals de suro i molsa, de cartró i/o paper, així com altres més artístics en guix,
o els diorames moderns amb nous materials, han estat la continuïtat del Pessebrisme a Manresa
fins als nostres dies havent gaudit, en el temps, de notables artistes en aquest Art i, sobretot,
del Concurs iniciat per la V.O.T. Franciscana l’any 1922, que es va anar celebrant amb més de
100 participants, fins el Nadal de 1935.
Us convidem per poder-vos mostrar la nostra ciutat, participar de les activitats que us hem
preparat i, alhora, visitar alguns dels pessebres que els nostres associats realitzen actualment.
Per la nostra part, farem tot el possible per tal que pugueu gaudir plenament d’aquesta jornada
pessebrística a Manresa. Amb aquesta il·lusió, us avancem les activitats que estem preparant.
Ben amicalment us saluda,
Francesc Villegas, president
Manresa,
març de 2018
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