Laborables de 17,30 a 20,30h

Tallers i demostracions

A càrrec de Marçal Casanovas

Tots els dimarts a partir de les 17,30h

Tallers de Nadal i lectura de contes

Durant segles, la tradició de fer el pessebre en convents, esglésies i cases senyorials,
com a representació plàstica del misteri nadalenc, es va estendre a moltes llars i s’ha
anat mantenint viva a redós de les associacions de pessebristes. La de Mataró és una
de les més antigues de Catalunya. Des de fa més de 80 anys, ha creat escola i manté
l’interès i la laboriosa dedicació artesana.

A càrrec del Centre de Cultura Caixa Laietana
Dissabte 4 de desembre a partir de les 17,30h

Taller a càrrec d’Antoni Pruna

Dissabtes 11 i 18 de desembre a partir de les 17,30h

Taller a càrrec de Josep Codina

Diumenge 12 de desembre a partir de les 10,30h

També les Trobades de Pessebristes tenen influència mataronina. Ramon Romeu, Josep
Mola i Jaume Oliveras, tot parlant amb pessebristes de Vic, tenen la bona pensada de
celebrar cada any una Trobada en un indret diferent de Catalunya.
El 1969 se celebra a la capital d’Osona la primera Trobada de Pessebristes, amb un gran
èxit de participació. Les Trobades són estimulants i enriquidores. Per a molts, l’única
ocasió per anar a veure pessebres i intercanviar impressions amb pessebristes d’altres
contrades. La quarta Trobada se celebra a Mataró i té com a eix central l’oratori “El
Pessebre” de Pau Casals, inspirat en el poema de Joan Alavedra.
La societat ha anat evolucionant, però la tradició del pessebre ha sobreviscut i conserva
en essència tots els seus valors. Així ho entenen els pessebristes de Mataró que, amb
el suport de la Fundació Caixa Laietana, han volgut donar aquest any un tomb qualitatiu
a la Trobada i organitzar aquesta gran manifestació.
Una cita excel·lent per reivindicar a l’Ateneu Caixa Laietana, la bona estrella del pessebre,
elaborat o senzill, artístic o popular. Aquí, conviuen els diorames dels millors pessebristes
de Catalunya, les figures i creacions dels artesans més acreditats, amb la delicadesa del
suro i la molsa dels pessebres casolans. L’art popular i un bri de natura perquè el Nadal
encomani la il·lusió i l’alegria, la pau i l’esperança dels humils pastors.

Taller a càrrec de Josep Traité i Compte

La Riera, 92. Mataró
Laborables: de 17,30 a 20,30h
Diumenges i festius: d’11,30 a 13,30
i de 18,30 a 20,30h
www.fundaciocaixalaietana.es
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Pastors de camí
Josep Traité i Compte, 1999
Col·lecció privada

Naixement
Lluís Carratalà i Vila, 1895-1991
Col·lecció privada
Reis d’Orient
Lluís Carratalà i Vila, 1895-1991
Col·lecció privada

Reis d’Orient | Salvador Masdeu, 1864-1918 | Pere de Paco Rusanas, Mataró

L’anunciata | Lluís Carratalà i Vila, 1895-1991 | Col·lecció privada

Naixement i Reis d’Orient | Joan Montero i Arcas

Pastor | Família Castells | Associació de Pessebristes de Mataró

Diorama | Josep Traité i Compte, 1935

