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En aquest darrer mensual
de l’any, el tema proposat
ha estat d’acord amb
aquest temps de tardor:
“bolets”.
Les fotografies a concurs
havien de mostrar qualse-
vol mena de fong, comes-
tible o no, amb forma
d’ombrel·la, suportada per
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un pedicel (peduncle ramificat) i pre-
feriblement, representades en el seu
hàbitat natural, el bosc, tot i que
s’han rebut d’altres propostes ben
originals.

Hi han participat 21 autors amb un
total de 39 obres presentades.

Classificació:
1r. Salvador Berdajín (29 punts)
2n. Antoni López Comas (28 punts)
3r. Miguel Martínez (28 punts)

4rt. Gilbert López 
(28 punts)

5è. Daniel Graell 
(25 punts)

6è. Salvador
Garriga  (24
punts)
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EDITORIAL
Ja s’acosten les festes de Nadal, que com cada any se’ns presenten
farcides d’activitats.

 La més important i que dona lloc al sentit del Nadal és l’exposició de
pessebres , que com cada any es podrà visitar del 26 de novembre al
14 de gener, amb 44 diorames en total construïts pels Mestres Pesse-
bristes i com a novetat hi ha cinc diorames fets pels nens de segon de
primària de les Escolàpies.

A més a més, aquest any també com a novetat, l’Agrupació de Pes-
sebristes de la casa, juntament amb la Joventut de la Faràndula i el
Teatre Sant Vicenç organitzen un Pessebre Vivent que es podrà visitar
els dies 16, 23 i 30 de desembre, de 6 a 9 del vespre al pati del carrer
La Borriana de l’Acadèmia i a la casa Duran en diferents escenes.

El diumenge 3 de desembre, el nostre Grup d’Esplai pujarà el seu
pessebre a la Mola, a dos quarts de nou del matí, juntament amb 4
esplais més de la ciutat. A les 6 de la tarda d’aquest mateix dia, la
Fundació Vicente Ferrer organitza un concert solidari al teatre La
Faràndula, juntament amb l’Escola de Música de la Creu Alta.

També el nostre grup d’esplai, el dissabte dia 16 de desembre a les 5
de la tarda al col·legi dels Salesians, fan la representació dels Pastorets
on hi actuen els nens i nenes dirigits pels monitors. Aquest mateix dia
a l’Acadèmia i a les 9 del vespre hi ha el tradicional sopar del quinto.

Mans Unides organitza la tradicional encesa d’espelmes a la plaça
Sant Roc, el dissabte dia 16 de desembre a les 6 de la tarda, amb
diverses actuacions de grups musicals, i compartint l’espai amb la
Fira de Santa Llúcia. Els diners recaptats aniran a finançar projectes
socials a països del tercer món.

En aquesta revista trobareu una entrevista d’en Víctor Colomer que li
fa a en Joan Gonzàlez mestre pessebrista i actual president de l’Agru-
pació, a més de diversos articles relacionats amb el món del pesse-
brisme com el de l’Albert Estrada.

Us animem a gaudir i participar d’aquest munt d’activitats pensades
per a tots vosaltres.

Que tingueu un molt bon Nadal i una molt bona entrada d’any.

La Junta directiva
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Missa en sufragi dels socis difunts des del
novembre de 2016 al novembre del 2017,
que se celebrarà el dijous dia 14 de desem-
bre a les 8 del vespre a l’església parroquial
de Sant Fèlix.

†
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—Informàtic per fer un pessebre?
—Sí perquè els pessebres cada dia són més tecnolò-
gics. Per crear un moviment de llums que passi de nit
a dia necessites leds i un programa que els faci enge-
gar i apagar. Hi ha pessebres amb una màquina que
fa boira baixa o que fa nevar, d’altres amb figures en
moviment... tot això ja es fa per ordinador. Aquí ens
vénen a fer cursets per ensenyar-nos.

—Ser tan clàssic elimina tot marge de creativitat.
—No, no. Aquí de creativitat n’hi ha molta. Jo sóc
clàssic i no surto del paisatge català, però d’altres són

molt atrevits. Aquest
any, per exemple, n’hi
ha un que està fent un
pessebre inspirat en
Andy Warhol, imagi-
na’t! Amb foto de la
Marilyn i tot.

—Blasfèmia!
—No home, no. El pes-
sebre és un art que es
pot adaptar a qualse-
vol tema. La part im-
portant és la religiosa
i això no s’oblida mai.

Però nosaltres potser som més pessebristes que religi-
osos.

—Vol dir que es pot fer un bon pessebre sense fe?
—Sí. I tant. Ja ho crec.

—Ja hi ha dones pessebristes, no?
—És clar que sí. Aquí en tenim més de vint.

—El pessebre femení és reconeixible?
—No. Vaja, jo no el podria distingir. Elles tenen més
sensibilitat, però tècnicament també els fan molt bé.

—Respecteu les normes de composició dels clàssics
de la pintura o la fotografia?

JOAN GONZÀLEZ, PRESIDENT DE L’AGRUPACIÓ PESSEBRISTES DE SABADELL
���������	��
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A l’Acadèmia Catòlica, al segon pis, l’ocupa durant
tot l’any i des de 1979, l’Agrupació Pessebristes de Sa-
badell, que es va constituir el 23 de febrer de 1941. El
concurs de pessebres de Sabadell, però, ve de molt abans
aquest és el 90è concurs, motiu pel qual els pessebris-
tes sabadellencs somnien ja amb el centenari.
El seu president des de fa dotze anys és en Joan
Gonzàlez Salvans, 76, avui jubilat que va treballar al
tèxtil com ajudant de teòric. Parla de pessebrisme amb
entusiasme mentre mira com la seva esposa pinta les
muntanyes del diorama més gran, el que li han con-
cedit aquest any a ell
per ser l’últim que exer-
cirà com a president.
El càrrec l’ha mantin-
gut actiu durant la ju-
bilació, cosa que agra-
eix («no sóc home de
bars, jo»). Però dotze
anys coordinant 120
socis, organitzant con-
cursos a cases particu-
lars, tallers infantils,
tallers monogràfics per
adults (electricitat, ai-
gua...), actes protocol·-
laris i visites a tot Catalunya, muntant pessebres i col
laborant amb altres agrupacions són tantes activitats
que tot plegat li porta feina durant tot l’any. I ara
necessita descansar.

—Per ser pessebrista s’ha de ser paleta, pintor, fus-
ter...?
—Tot. El pessebrisme és una tècnica multidisciplinària
que agrupa tots els oficis. Aquests que dius més el de
guixaire, jardiner, naturalista, decorador, miniaturis-
ta, maquetista, figuraire, vitraller, electricista, dibui-
xant, tècnic en poliestirè i porexpan... i ara ja fins i tot
informàtic.



—Sí, sobretot una: la perspectiva. Un pessebre no és
una maqueta plana amb línies verticals i horitzontals.
Aquí hi ha profunditat i això ho canvia tot. Aquí les
línies sempre són diagonals cap a un punt de fuga. La
perspectiva és sagrada.

—El pessebrisme és un art en decadència?
—Jo no diria en decadència, però sí que passem una
petita crisi. Ara a Sabadell te-
nim una mica de pedrera de nois
joves que són el nostre futur.
Però vaja, a les Trobades de Pes-
sebristes, on ens apleguem una
setantena d’agrupacions de tot
Catalunya, cada cop som menys
i més grans. I es van morint, és
clar.

—Doncs a casa tothom fa el
seu pessebre.
—Això sí. Però a casa es fan
pessebres com a tradició, no
com a veritables artistes. El clàs-
sic diorama fet amb guix cada
dia es veu menys.

—Accepta l’agrupació de Saba-
dell temes polítics en els pes-
sebres dels seus associats?
—No entrem en política. Algu-
na vegada algú va posar una
estelada. Però li vam fer enten-
dre que si posàvem aquesta,
també hauríem de posar l’espanyola i ja tindríem
polèmica. Vam optar per no posar-ne cap i tots con-
tents.

—Hi ha alguna dificultat tècnica que, tot i la seva
llarga trajectòria, encara no hagi superat?
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—Moltes. La principal la pintura, no trobo mai el co-
lor adequat. Sort de la meva dona que és qui em pinta
tot el pessebre.

—Els pessebres solen plantejar problemes que el
pessebrista espavilat resolt sempre amb enginy. Po-
si’m exemples.
—Doncs mira, un cop vaig veure un mar que era una

base de resina blava amb paper
film de cuina per sobre ben re-
bregat. Doncs això tan senzill fa
tota la sensació que fa onades. Un
efecte fantàstic. O unes figures hu-
manes que passen damunt d’un
pont i entren per una porta que
s’obre sola... tot mogut per un
mecanisme una mica rudimenta-
ri amb una cadena de bicicleta i
un motoret, però que funciona
perfectament. Un cop en vaig veu-
re un que per tenir aigua corrent
tenia amagat al darrera un dipò-
sit de 3.000 litres d’aigua!

—Pot emocionar un pessebre?
—Molt, jo no fa gaire em vaig
emocionar a una exposició a
Tavèrnoles, prop de Roda de Ter.
Només hi havia uns angelets molt
bonics, modelats per un pessebris-
ta ja gran, en un cementiri blanc,
tot blanc. Allò impressionava i a

mi em va fer rumiar sobre la vida, la mort i el més
enllà. Hi havia molt sentiment allà, molta pau. Aquell
home va morir poc després d’un atac de cor i això
encara em va fer rumiar més.

—Algun moment especialment bonic a Sabadell?
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—Molts. Les tres trobades dels anys 1977, 1991 i 2001
amb pessebristes de tot Catalunya que vam acollir a
Sabadell ens van portar molta feina. Hi vam posar ben
bé el coll, però van sortir rodones. I l’any passat, amb
motiu del 75 aniversari de l’entitat, vam convidar
pessebristes especialitzats en arbres, eines del camp i
nous materials i també va ser molt profitós i engres-
cador.

—Sembla que l’enganxi més la part social que l’ar-
tesana!
—No, no. A mi del pessebrisme el que m’agrada de
debò és l’artesania, fer-m’ho tot jo. Jo em faig les
portes, les finestres, les cadires, l’escala, el carro, les
eines. Sóc molt clàssic sí, però m’ho faig tot jo, i molts
es fan les figures.

—El pessebre de casa seva deu ser espectacular.
—Que va! (riu). Al revés. Saps allò que el sabater és el
més mal calçat? Doncs justa la fusta. Sempre a última
hora i a corre-cuita. Quatre suros, una bombeta i au!
(riu).

—Criticar el pessebre modern de la Plaça Sant Jaume
de Barcelona, això sí que ja és tot un clàssic, oi?
—Jo ho respecto, cada un té les seves idees però, fran-
cament, no m’agrada. Però compte que, segons tinc
entès, aquest any hi ha canvis, serà clàssic i el fa l’Agru-
pació de Pessebristes de Barcelona.

—Venir del disseny tèxtil ajuda a fer pessebres?
—No gaire. Per mi la feina i l’hobbi sempre han anat
separats.

—Teniu molt amb comú amb modelistes aerona-
vals, maquetistes i altres. Us hi relacioneu?
—No, gens. I això que ells fan maquetes de tren amb

paisatges que s’assemblen als nostres. Però no tenim
cap relació. Ni una. És estrany, oi? Doncs és així. Ells
tenen el seu món i nosaltres el nostre.

—Hi ha pessebres d’autor?
—I tant! Hi ha pessebres que només els veus i ja saps
qui l’ha fet. A l’església de Betlem de Barcelona, allà
a la Rambla, hi ha els millors pessebres de Catalunya.
Doncs jo quan vaig allà, endevino tots els autors abans
de llegir-ne el nom. Són pessebres amb molta perso-
nalitat. Com a Tavèrnoles, Roda de Ter, Castellterçol,
Terrassa, Castellar del Vallès...
—...i Sabadell!

I AQUEST ANY PESSEBRE VIVENT
Com autèntics soldats de la causa pessebrista, durant
el pre-Nadal, els socis de l’Agrupació no paren de tre-
ballar. Fan el pessebre de la ciutat (aquest any com el
passat a la Casa Duran), el de la parròquia de la Creu
Alta, els d’alguns mercats municipals i els d’encàrrec
de comerços, empreses o comunitats de veïns, a més
de col·laboracions a diferents indrets de Catalunya com
Tavèrnoles o Montblanc.
L’exposició a l’Acadèmia Catòlica, s’inaugura el dis-
sabte 25 de novembre amb parlaments d’autoritats i
concert de la Cobla Contemporània. Però la gran no-
vetat d’enguany són els dos pessebres vivents que es
podran veure, els tres caps de setmana abans de Nadal,
a la Casa Duran i al pati de la Borriana amb les esce-
nes del Naixement i l’Anunciació als Pastors, respec-
tivament. Els grups de teatre de la Faràndula i Sant
Vicenç de la Creu Alta, amb la col·laboració d’El Ciervo,
posen actors i utillatge de Pastorets.

Víctor Colomer

GRUP DE LECTURA
Aquesta reunió que dirigeix el Pare Josep M. Bal-
cells, escolapi, serà el quart dimecres 27 de desem-
bre, per comentar la novel·la LA PLAÇA DEL DIA-
MANT, de l’escriptora catalana MERÇÈ RODOREDA.
La sessió tindrà lloc a la sala de juntes, de les set de
la tarda a dos quarts de nou del vespre.
Queda obert a noves incorporacions.

GRUP D’APROFUNDIMENT
DE LA FE

Aquest grup que dirigeix el Pare Josep M. Balcells,
escolapi, es reunirà per la preparació religiosa de
la Festa de NADAL, el primer divendres de mes,
dia 1 de desembre, a dos quarts de vuit del ves-
pre, a la sala gran de la Junta.
Tothom hi és convidat.
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Pau
La lectura d’aquest conte de ben segur que ens plan-
teja aquesta pregunta: Com és la meva relació amb
les persones que no són agradables amb mi?, com em
sento? En ocasions en el nostre dia a dia ens hem de
relacionar amb persones que són excessivament críti-
ques amb nosaltres, que ens volen dirigir la nostra
vida, davant d’això, podem sentir-nos víctimes inno-
cents del seu mal geni o de la seva prepotència, po-
dem sentir que el destí ens ha posat aquesta prova per
veure la nostra capacitat d’aguantar. Si un no vigila la
seva vida, les seves reaccions, les seves emocions, qui
ho farà?
No caiguem en el parany que els altres ens facin més
grans del que som, ja que la persona es fa vella quan
se’n sent, quan se li encongeix el cor i la joia de viure
li resta anquilosada. Les persones grans som persones
plenes de regals que la vida ens ha anat fent, expe-
riència, història viva, etc. Malgrat les xacres que pu-
gui comportar haver recorregut tant camí, la gent gran
continuem essent éssers humans estimats per Déu.
Qui s’atura a pensar en totes les coses per les quals
pot estar agraït, començarà a comprendre per què
aquesta etapa no és una càrrega, sinó realment un
bon regal, un temps de gràcia.

Resum del text de Mn. Joan Manel Bajo,
consiliari de Vida Creixent a Tortosa.

TEMA III - LA PAU INTERIOR DEPÈN D’UN MATEIX
Conte: Un regal no acceptat
Hi havia un professor molt compromès i estricte, i que
alhora, era conegut pels seus alumnes com un home
just i comprensiu. En acabar la classe del darrer dia de
curs, mentre el professor ordenava uns documents de
la seva taula, se li apropà un dels seus alumnes i, de
manera desafiant, li digué: “-Professor, el que m’ale-
gra d’haver acabat el curs, és que ja no hauré d’escol-
tar més les seves tonteries i podré deixar de veure la
seva cara avorrida”.
L’alumne dret i amb un to arrogant, espera que el
professor reaccioni ofès i desconcertat. Però ell, va mirar
l’alumne per un instant i amb una gran tranquil·litat li
preguntà: “-Quan algú t’ofereix alguna cosa que no
vols, l’acceptes?” “-Per suposat que no -contestà el
noi, novament en un to despectiu, però desconcertat
alhora per la calidesa amb què el professor li va fer la
pregunta. “-Bé -contestà el professor–, quan algú in-
tenta ofendre’m o em diu una cosa desagradable,
m’està oferint una cosa, en aquest cas una emoció de
ràbia i de rancúnia que puc decidir no acceptar”. “-No
entenc a què es refereix -va dir l’alumne confós”. “–Molt
senzill -va contestar el professor-, tu m’estàs oferint
ràbia i desprestigi, i si jo em sento ofès o em poso fu-
riós, estaré acceptant aquest regal, i jo amic meu, em
prefereixo obsequiar-me la meva pròpia serenitat”.
-”Xicot -va concloure el professor en to amable–, la
teva ràbia passarà, però no tractis de deixar-la amb
mi, perquè no m’interessa, jo no puc controlar el que
tu portes dins del teu cor, però de mi depèn el que
porti en el meu”.

El grup de Vida Creixent es reuneix a la nostra entitat
el tercer dimecres de mes, a les 6 de la tarda. Hi son
convidades totes les persones en edat de jubilació.

TEMARI DE VIDA CREIXENT  –  CURS 2017– 2018
PRIMAVERA  EN  LA  TARDOR  DE  LA  VIDA

VIDA CREIXENT
Presentació:  Vida creixent és un moviment cristià de
gent gran i obert a tota persona en edat de jubilació.
No és ni un club ni un casal, ni una entitat sòcio-
cultural.
Totes les persones que s’hi integren procuren ajudar-
se per reeixir individualment i en grups, en els valors
que són l’objectiu bàsic del nostre moviment: l’amis-
tat, l’espiritualitat i l’apostolat.
Metodologia: El grup es reuneix una vegada al mes
per aprofundir un temari que ve donat des de l’equip
diocesà i treballat per una comissió d’estudis.
El llibre proposat per aquest curs 2017-2018 es titu-
la” Primavera en la tardor de la vida”.
Es una relació de contes que fan reflexionar sobre els

valors, conduint cap a la revisió de vida i la pregària.
A l’Acadèmia Catòlica ens reunim els tercers dimecres
de cada mes a partir de les sis de la tarda, però si
convé es poden iniciar nous grups i expandir el Mo-
viments que no té fronteres.
Ningú té dret a aturar-se ni de considerar-se en deca-
dència. No podem abdicar de viure, d’estimar, de com-
partir i de ser útils a Déu, a l’ésser humà i a la societat.
Hi ha altres grups a Sabadell, Parròquia La Puríssima,
Parròquia Sant Vicenç de la Creu Alta, Sant Josep de
la Concòrdia, i per què no, engrescar a fer més grups?

Telèfons de contacte:  Assumpta Codina  636767015
- Montserrat Sauret  687063686.



UN BRILLANT CONCERT
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any l’associació Sabadell, més Música, i que en aquesta
ocasió fou destacat el director de la Cobla Simfònica
Catalana, el mestre Bernat Castillejo i Garnés que di-
rigia la cobla en aquell moment. Amb la batuta del
mestre guardonat, la formació musical actuà a un gran
nivell com la primera del país.

Abans d’iniciar el concert, el president de Sabadell,
més Música Sr. Josep Vinaròs, llegí un relat referit als
moments difícils que està vivint el país i el sofriment
dels empresonats i les seves famílies, exigint siguin
alliberats immediatament. La sala respongué positi-
vament.

Com ja s’anuncià anteriorment, el passat dia 5 de no-
vembre es celebrà en el Teatre Principal de Sabadell, el
concert que ens ofereix Sabadell, més Música arribada
la tardor. La programació despertà especial interès;
així doncs, la sala fou insuficient.
Una primera part dedicada al 30è aniversari de la mort
d’Agustí Borgunyó, amb excel·lents obres del mestre
sabadellenc i una segona part dedicada íntegrament a

Fou un concert rodó. Hi ajudà el solista de saxòfon
Jordi Paulí, un brillant músic com a compositor i com
a intèrpret de tenora i saxo; aquest últim és el que
dóna vertader caràcter a la música de jazz.
Cal dir també que aquests concerts de música lliure
per a cobla, van adquirint notorietat i s’han anat obrint
camí enmig de la gran oferta musical de què es gau-
deix a Sabadell. Hem d’esperar l’oferta que ens pre-

la música de jazz, amb
partitures americanes
que despertaren la
sensibilitat d’un pú-
blic lliurat a aquella
música que sempre és
benvinguda.
Com a acte destacat
hem de palesar el lliu-
rament del Premi Na-
cional Agustí Borgu-
nyó que atorga cada

senti Sabadell, més
Música en el seu
concert de prima-
vera.
Com és tradicional
en aquests concerts,
en féu la presenta-
ció l’expert radio-
fònic i ben docu-
mentat Jordi Saura.
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Un any més és un regal immerescut, un nou marc per
escriure la més bella de les històries: la pròpia*
*Aquest cita treta del llibre ���������	�������
���� de
Francesc Torralba m’ha portat a escriure aquesta pe-
tita història: la meva com a pessebrista.
Vaig començar a fer pessebre per allà el 1955. De ben
petit, només tenia 8 anys, ja passava força estona con-

carrers del poble, per deixar-me algunes joguines que
mai eren totes les que havia demanat. Eren temps di-
fícils , que em deia el padrí , i calia que comprengués
que si no m’ ho portavent tot era perquè els Reis ha-
vien de pensar també en cada nen del poble. Quines
sàvies paraules! Com us entenc ara, padrí!
Delerós, sempre esperava el més de desembre per po-

Interior de l’església romànica de Polinyà, redecorada amb una
còpia de les pintures originals dipositades al Museu Nacional

d’Art de Catalunya

templant el pessebre
parroquial que es feia
a l’absis de l’església
romànica de Polinyà,
el meu poble natal.
Era un diorama gran,
molt gran, construït
per un excel·lent pes-
sebrista , en Josep
Serra i Bigas, fill de
la Roseta de Ca
l’Inglada (avui seria
Anglada) com jo el
coneixia, i sempre
ajudat per un bon di-
buixant, en Llorenç
Solà i Bernaus.
Els diorames fets per
en Josep Serra i el seu

der construir el meu
pessebre. Havia de
lluitar amb els meus
pares perquè durant
aquell mes em dei-
xessin aquella habi-
tació de casa per fer
el pessebre cada ve-
gada més gran, ja
que no hi podia fal-
tar res: Naixement,
Anunciata als Pas-
tors, Reis, Fugida
cap a Egipte, Casa
de Natzaret... i que
restaria en aquella
habitació fins al 2
de febrer, dia de la
Candelera. El dia 3

ajudant Llorenç eren admirats per tothom que assistia
a l’església durant les festes nadalenques. Construïen
uns magnífics pessebres, oberts al visitant per tres forats
(quadres), amb uns paisatges espectaculars . Quan jo
els visitava cada diumenge abans i després de la mis-
sa, quedava embadalit davant de tanta bellesa.
D’aquí em ve l’amor al pessebre i, principalment, al
paisatge. Petit com era jo, no entenia encara el misteri
del pessebre, només admirava aquelles muntanyes,
valls, rius, camins i vegetacions que recorrien aquells
Tres Reis per arribar a la cova de l’infant Jesús i que,
segons el meu padrí, després d’arribar a la parròquia
i estar-s’hi uns quants dies per reposar, passaven per
casa, una nit freda, gelada, de gener, tot recorrent els

ja tocava enderrocar -lo, amb una gran tristor. Però
l’any era curt i aviat arribava un altre novembre per
fer-ne un de nou. Així any rere any.
Quan vaig anar creixent la meva tècnica i el meu estil
millorava i molta gent venia a casa a veure el meu
pessebre. Recordo quan devia tenir entre 10 o 11 anys,
un visitant em va dir “Nano, et mereixies el primer
premi!”. Durant uns quants anys sempre em donaven
el segon... Serà un altre any, només la il·lusió m’em-
penyia. Però el corcó, la insistència, de no guanyar el
primer premi m’ esperonava per fer-lo millor, fins que
un any sí, aquell somni meu es va fer realitat : em van
donar el primer premi. Per fi aquella molsa, blanca o
verda, la vegetació (arbres fets de romaní i troncs de
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farigola) ben posada pels camins i muntanyes estima-
des, construïdes amb sacs coberts de guix i després
ben pintades amb terres, m’ havien donat el resultat
esperat llargament: guanyar el primer premi.
Cal dir que en temps de fer el pessebre, sempre m’ador-
mia llegint i mirant les imatges d’un llibre molt esti-
mat per a mi: El Pessebrisme a Sabadell de Lluís Mas
i Gomis, amb pròleg de Ms. Camil Geis, que la meva
estimada mare em va comprar a la Llibreria Sabadell,
avui desapareguda i per mi mai oblidada.
En edat adolescent ja vaig afeccionar-me a l’excur-
sionisme i, quan viatjava amb els amics, observava
aquells paisatges magnífics que volia plasmar en els
meus pessebres: el Pedraforca, el Montseny, Montser-
rat, Núria... quanta il·lusió atresorada intentant re-
flectir la nostra geografia (muntanyes, pobles i car-
rers). Més d’un cop m’ havien hagut de cridar l’atenció
perquè em quedava encantat observant aquella neu,
aquells arbres, aquells camins que es perdien en l’in-
finit acolorits, a voltes, per un sol meravellós de tar-
dor. Fins hi tot portava un petit bloc per poder dibui-
xar allò que admirava i poder plasmar-ho més tard al
meu pessebre.
Ja de més gran, vaig anar a viure a Sabadell, i el pri-
mer any, el 1975, vaig veure que l’Agrupació de Pes-
sebristes feien un concurs de pessebres segons el grup
i l’edat. M’hi vaig apuntar i un dissabte per la tarda
uns quants pessebristes de l’Agrupació van passar per
casa a visitar el pessebre que jo havia construït. Des-
prés en vingueren d’ altres. Quina fou la meva sorpre-
sa quan aquells seriosos pessebristes –que després vaig
tenir el goig de conèixer: Alfred Marsinach, l’ avi
Estafanell, Miquel Vallhonrat, Joan González, pare
Mañosa– , tot contemplant el meu pessebre em van
preguntar “Noi, on t’han ensenyat a fer pessebre?” i
jo, mig enrogit de cara, vaig començar a explicar-los

la història fins aquí narrada. Em vàrem donar el pri-
mer premi del meu grup i després em proposaren de
fer, l’ any següent, pessebre a la seu de l’Agrupació.
Allí, n’hi vaig fer durant molts anys, gaudint del seu
mestratge . Tots ells eren grans pessebristes i millors
persones.
Ja de gran, entre altres coses, he fet sempre el pesse-
bre a casa, amb els meus néts . Cada any fem un pai-
satge determinat. Alhora que els ensenyo a estimar el
país, ells aprenen a fer i estimar tot allò que el pesse-
bre representa. Em costa una mica, ja que tinc un
adversari molt potent: les noves tecnologies, les “ma-
quinetes”, les tablets que diuen ells. “Avi, no trobo
cap joc de pessebres” es queixen, i jo els dic que fer el
pessebre és tan divertit con els seus jocs. Més encara,
és com un joc inventat i creat per vosaltres.
Quan arriba la tardor sempre em pregunten:
–Quin pessebre farem aquest any, avi?
–Penseu-hi vosaltres i l’avi us ajudarà a fer-lo.
–Ja sabeu quin heu pensat per aquest any?
–Encara no...
–Per què no fem un paisatge desèrtic, per allí passa-
ran els Reis, entre muntanyes de sorra, piràmides...
per arribar a un oasi, on entre palmeres i un petit es-
tany d’aigua hi haurà el naixement.
A la més petita li faig veure que aquest any el nen
Jesús no tindrà tan fred, per això del desert. Però no
sé si l’he convençuda gaire!
–Avi, ara només falta sortir a buscar els materials i
triar les figures que tens a la vitrina, oi? Triarem aque-
lles egípcies.
–Vosaltres mateixos...

Bones festes.
Albert Estrada i Farreras

Mestre pessebrista



car la seva obra a Bibliografia de fra Valentí Serra de
Manresa (anys 1982-2007).

Cada tarda el podeu trobar a la Puríssima Concepció
del carrer Aragó de Barcelona, on diu missa i confes-
sa, o bé els diumenges a Sarrià on oficia la primera
eucaristia. Però també vàrem tenir el goig d’ escoltar-
lo a l’Auditori Parroquial de la Puríssima de Sabadell
on el dia 30 de novembre havia estat convidat per
parlar de la tradició Immaculista a Catalunya.

Fra Valentí lamenta la crisi de fe d’avui en dia: “Molta
gent viu com si Déu no existís, però existeix!” i a ell se
li manifesta en la vida senzilla, en la natura i en la

cuina. És un savi- afirma Toni Vall en
un dels seus articles a l’ara.cat- un home

que si l’escoltes només en pots apren-
dre, eixamplar el pensament i l’al-

tura de mires.

Redacció del
Portaveu de la

Puríssima

FRA VALENTÍ SERRA
a la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell
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facultat de Teologia de Catalunya i corresponsal a
Barcelona de la Revue d’Histoire Eclésiastique. Col·la-
bora també com a redactor del calendari religiós,
popular, astronòmic i agrari de Fra Ramon, l’Ermità
dels Pirineus.

Moltes persones el coneixen pel seu programa setma-
nal Remeis d’un Frare a Ràdio Estel, o bé pels seus
escrits sobre herbes remeieres publicats en el setma-
nari Catalunya Cristiana.

A partir de l’any 2009 es va centrar sobretot en l’es-
tudi i divulgació del pessebrisme, la cuina caputxi-
na, l’horticultura i jardineria conventuals. Ha publicat
per l’Editorial Mediterrània: Cuina caputxina (2010), Els
caputxins i les herbes remeieres (2011, 4 edicions),
Pócimas de capuchino (2013) i Hortalisses i flors re-
meieres (2014, 2 edicions), on es recuperen textos
antics molt útils actualment i de gran interès per la
cultura ecològica, transcrits de manuscrits inèdits.

Fra Valentí Serra, doctor en història per la Universitat
de Barcelona, va entrar de jove als caputxins i ha re-

El primer acte que obrirà
les activitats comme-
moratives dels 150 anys
serà la conferència de
Fra Valentí Serra, caput-
xí i sacerdot, que va
néixer a Manresa el
1959. Una persona cen-
trada en la investigació
i en la divulgació de la
cultura popular. Col·la-
borador científic de la

sidit en els convents
d’Arenys, Pompeia i
Sarrià. Des del 1987 és
l’arxiver provincial dels
caputxins i el director de
la Biblioteca Hispano-
Caputxina. Pels 25 anys
de professió, que va ce-
lebrar el 2007, el pro-
fessor Joan Ferrer de la
Universitat de Girona i
Núria Ferret van publi-
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El sabadellenc Josep Aguilà (missioner a La Moskitia d’Hondures)
ha vingut dos mesos a Sabadell i amb motiu de la seva visita, el
passat dijous 26 d’octubre vam celebrar a l’Acadèmia Catòlica una
trobada solidària.

A les 19:30h vam iniciar l’acte amb una xerrada a l’auditori, a
càrrec del Josep Aguilà, qui va explicar els últims projectes en marxa
i les problemàtiques amb que actualment es troba la població
miskita.

SOPAR SOLIDARI DE L’ONG FUNDACIÓ SID MOSKITIA

En acabar la presentació, vam passar al
bar a l’Acadèmia Catòlica per degustar un
sopar pica-pica i celebrar entre els assis-
tents una rifa solidària.

El mag Carles Reiet va amenitzar la jorna-
da fent màgia, passant per les taules on
estava la gent sopant.

Al pica pica van col·laborar: Pa Natural,
La Campa, la fruiteria Natural, Forn Be-
net, Genescà, Bodega Coca i una botiga
de Superverd.

Per a l’espai i la difusió hem comptat amb
el suport de l’Acadèmia Catòlica, l’Ajun-
tament de Sabadell i, sobretot, els nostres
voluntaris, que ho han fet possible!

Gràcies a tots i totes per la vostra partici-
pació! el vostre suport és la nostra força
gràcies a la qual podem continuar treba-
llant amb les comunitats miskites pel seu
desenvolupament i els seus drets.

Moltes gràcies!



Associació Recreativa
AMICS DE SANT CRISTÒFOL

L’entitat us comunica que participa en la Loteria
de Nadal , amb el núm.

01285
Podeu adquirir les butlletes a la secretaria de

l’Acadèmia Catòlica i cada dimecres de 6 a 9 del
vespre. El preu és 3 euros la butlleta.
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ment amb els esplais La Branca, La Trepa i El Roser.
Quedarem a les 8:30 al pàrquing de Sant Julià a la
carretera de Matadepera.
A mig camí, els mofetes, el grup d’infants més grans,
vendran esmorzar per tal d’aconseguir diners per a la
ruta que fan a l’estiu.
En resum, agafem aquest mes amb molta energia ja
que és la recta final de l’any i volem començar el 2018
amb moltes ganes de passar-ho bé i seguir endavant
amb l’esplai com portem fent-ho durant 35 anys!

Aquest mes de desembre els Arquers seguim assajant
l’obra de teatre dels Pastorets que ja vam començar a
practicar a principi de curs. La representarem el dis-
sabte dia 16 als Salesians.
Aquest mateix dia, celebrem el sopar de Nadal, durant
el qual fem diverses activitats, com el quinto, la llu-
mineta... També mengem torrons i fem junt amb tots
els pares, les mares i infants una nit de germanor.
A més a més, aquest mes l’iniciem amb la pujada a la
mola el diumenge dia 3. 
En motiu del nostre 35è aniversari, pujarem junta-

ELS PASTORETS

Us presentem la pintura feta per Clara Farriol, en el curs de pintura
de Miquel Vallhonrat.
Si hi esteu interessats us animem a venir cada dimarts a la tarda, de
5 a 7, al local de l’Acadèmia Catòlica.
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Començant a la Plaça del Treball, al barri de Gràcia,
on s’estableix la inscripció i el control 1, sortim pun-
tualment a les 9 del matí. Travessant els polígons
industrials de la zona, passant per Can Canals i pel
pont de la via del tren FCG arribem al control 2 on
trobem el lloc d’avituallament (cafè, galetes, altres
begudes, etc.) i ens hi quedem per a esmorzar.

XXI MARXA DE LA SOLIDARITAT   5.11.2017

Havent esmorzat seguim cap a la Via Verda del Vallès,
per on passava la via del tren ara desviada, travessem
una zona boscosa fins a prop de l’estació de Bellaterra,
en paral·lel al Torrent de Can Domènec i arribem a les
vistoses columnes del Campus de la UAB.
A la Plaça Cívica de la Universitat trobem el control 3.
Se’ns ofereix aigua i fruita que ens va molt bé per refer
una mica les energies.
Seguim cap a Ciutat Badia i Parc Central del Vallès.
Arribem al punt de sortida a la Plaça del Treball.
Control 4 i fi de la marxa.

Un recorregut molt ben dissenyat i poc conegut per
molts dels participants, planer i còmode, amb alguns
trams d’asfalt inevitables.
Una altra vegada el temps ens ha respectat i podem
gaudir d’un dia clar i assolellat, fresquet com corres-
pon al mes de novembre.
Nombrosa participació la d’enguany: 170 persones de
totes les edats, grans, més grans i petits, tots amb
gran entusiasme i solidaritat a la causa i projectes de
Mans Unides.
Vagin els nostres agraïments tant als participants com
a tots els col·laboradors que fan possible any rere any
aquesta tradicional Marxa de la Solidaritat.
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                          XVI
ENCESA D’ES-
PELMES SOLI-
DÀRIA
Com és ja tradi-
ció, arribat el
mes de desem-
bre i pels volts
de Nadal, Mans
Unides de Saba-
dell porta a ter-
me una encesa
d’espelmes a les
escales de l’es-

XVI ENCESA D’ESPELMES SOLIDÀRIA

Els Amics de TAmics de TAmics de TAmics de TAmics de Togorogorogorogorogoreseseseses
us posen a disposició

participacions de 2 euros
(preu de venda amb

col·laboració 2,50 euros)
del número

L’Acadèmia CatòlicaAcadèmia CatòlicaAcadèmia CatòlicaAcadèmia CatòlicaAcadèmia Catòlica
i les seves seccions us po-

sen a disposició participaci-
ons de 2 euros (preu de

venda
amb col·laboració 2,50

86992
de la Rifa de Nadal,

del sorteig que es celebrarà a Madrid
el dia 22 de desembre de 2017

57003
de la Rifa de Nadal,

del sorteig que es celebrarà a Madrid
el dia 22 de desembre de 2017

glésia de Sant Fèlix a la Plaça de Sant Roc.
La data fixada per aquest any és el dissabte dia 16.
Compartirem espai amb la Fira de Santa Llúcia tal

confiem que la meteorologia ens respecti i puguem
comptar amb una bona participació ciutadana. Us hi
esperem.

com va succeir
l’any passat.
Comptarem amb
diverses actuaci-
ons artístiques,
com el Cor
d’Acords, la Cobla
Contemporània,
Grup Instrumental
de l’Escola Pia i
d’altres a confir-
mar.
Com cada any,
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L’ECUMENISME I EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS, EN PUNT MORT? (i 2)

mateixa població, de manera que es pot afirmar que
gaudim d’un equilibri acceptable, sense episodis de
violència sectària, tot i que aquest equilibri és més
aviat passiu: podríem dir que es troba en punt mort.
Cal, doncs, continuar lluitant -malgrat els atemptats
terroristes que ens van colpejar dolorosament- per-
què de l’equilibri passiu fem un salt qualitatiu a l’au-
tèntica convivència activa, basada en una interac-
ció regular, en la consideració, i en el respecte i
l’empatia cap a l’altre. I aquest repte ens afecta a tots:
ciutadans, autoritats civils, religioses i militars, cen-
tres educatius, i, especialment, als mitjans de comuni-
cació tradicionals o digitals en tant que, com “L’Aca-
dèmia”, són agents molt importants -cadascú en el seu
nivell- en el procés de formació de l’opinió pública.
Bon Nadal a tothom!

Antoni Ibàhez-Olivares
Moviment Ecumènic de Sabadell

I Associació Diàleg Interrelisiós Sabadell

Com a observador del fenomen interreligiós, puc dir
que a les nostres ciutats hi ha comunitats religioses
que assisteixen als diversos espais de participació, i
d’altres que fan de l’aïllament la seva forma de su-
pervivència.
En aquest sentit us demano que em permeteu una
anècdota: conec un mossèn que admet de bon grat
l’ecumenisme (és a dir, a parlar amb cristians d’al-
tres confessions), però en canvi es nega en rodó a
assistir a trobades interreligioses amb “pagans” (és a
dir, musulmans, jueus, etc.). Igual passa amb certs
pastors evangèlics, que fugen en sentir la paraula
ecumenisme perquè la identifiquen amb l’antiga
aspiració catòlica-romana de reunir tots els cristians
sota l’autoritat del papa. Així, el fonamentalisme és
una taca que esquitxa totes les religions, i, per ex-
tensió, la convivència social.
Afortunadament, dins de l’espai geogràfic que m’és
més proper, la comarca del Vallès Occidental, amb
gairebé un milió d’habitants i, per posar un exem-
ple, amb un percentatge de població musulmana es-
timada superior all O per cent, singularment a la ciu-
tat Terrassa -ara per ara la més poblada- ni regeix ja
una sola confessió, ni, de moment, hi ha guerra de
religions. I això passa gràcies, en gran part, a l’ac-
tuació de les administracions públiques democràti-
ques en la gestió de la convivència, i al seny de la

El Moviment Ecumènic de Sabadell
us convida a assistir a la

Pregària per la Unitat dels Cristians
que tindrà lloc a l’Església de Crist de Sabadell (Anglicana),

amb domicili al carrer del Sol, número 208,
el dia 26 de gener de 2018, divendres, a les 18,30 hores.

Amb la participació d’anglicans, catòlics i protestants.
Tothom hi és invitat.



El dissabte 25 de novembre al vespre, plovisqueja en
un intent necessari de netejar l’ambient i al mateix
temps de remullar la festa, però la música de la Cobla
Contemporània va espantar als núvols, la pluja es va
esvair i les notes de nadales d’arreu, van iniciar l’acte

INAUGURACIÓ DE LA 41ena EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
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brillant i festiva des del carrer estant.
Després, una munió de gent va omplir la sala d’Actes
de l’Acadèmia i es va donar pas a la inauguració de
l’exposició i la presentació del cartell que ha estat obra
de l’Art del Vitrall que també ens van acompanyar.
El president dels Pessebristes i el de l’Acadèmia van
adreçar unes paraules de benvinguda i agraïment a tots
els presents, moments abans de convidar a tothom a
visitar els pessebres i desitjar unes molt bones festes a
tothom. No us perdeu l’exposició, us esperem!!

d’inauguració
de la 41 ena
Exposició de
P e s s e b r e s ,
d’una forma



El pas dels anys és més benvolent amb algunes persones que amb unes altres, deixant més o menys petjada en
el seu rostre. Quan les arrugues profundes i el despenjament de la pell envelleixen el nostre aspecte, les cremes
rejovenidores poden donar resultats a nivell superficial després d’una rutina continuada d’aplicacions. No obs-
tant això, per aconseguir una solució immediata, es pot recórrer a la medicina estètica o a la cirurgia plàstica.

SOLUCIONS A L’ENVELLIMENT FACIAL

Les infiltracions de greix, àcid hialurónic i
Botox ataquen les arrugues facials, encara que
el professional mèdic ha d’aconsellar-nos
quina opció és més adequada en el nostre cas.
Però també hi ha solucions mínimament in-
vasives, com els tractaments amb tecnologia
de Radiofreqüència o de LPG, amb els quals
s’obté també una notable reducció de les ar-
rugues del rostre.

Mentrestant, per lluir un aspecte més jove de
durada permanent, la cirurgia estètica ofereix
solucions com el lifting facial o la blefaro-
plastia (cirurgia de parpelles). Aquest tipus de
cirurgies elimina arrugues, borses en els ulls i

19

despenjament. No obstant això, sempre s’han de seguir les recomanacions del nostre cirurgià per aconseguir unes
expectatives reals així com uns resultats naturals.

Dra. Nélida Grande. Doctora Especialista en Cirurgia Plàstica,
Reparadora i Estètica. Col·legiada núm. 25.161.  www.doctoragrande.com
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Aconseguiràs perdre pes amb receptes sanes, equi-
librades, fàcils, flexibles, actuals i divertides i
aprendràs a no recuperar el pes perdut.
El nostre sistema es basa en:
1.- Reunions setmanals:
Tindràs l´ajuda motivadora imprescindible per
animar-te setmana rere setmana. Els Kg es perden
gradualment. La constància és un factor impres-
cindible, amb el qual l’assistència setmanal a les
reunions és la clau del teu èxit. És molt difícil i
trist perdre pes tot sol.
2.- Canviar els hàbits alimentaris:
DIETA IDEAL t’ensenyarà tècniques per desenvo-
lupar nous hàbits ja que és l’única manera per
perdre pes i mantenir el pes perdut.
Al nostre mètode no es pren cap fàrmac, ni com-
plexos proteics, ni es ven cap complement addici-
onal.
Us donem un exemple d´una recepta que expli-
quem amb detall a les reunions.

MONGETES BLANQUES AMB CLOÏSSES

Ingredients: mongetes blanques cuites, ceba, all, juli-
vert fresc picat, vi blanc, oli d’oliva, cloïsses i sal.
En una cassola amb oli, sofregir la ceba, l’all i una
bona quantitat del julivert. 3 o 4 minuts més tard afegir
una mica de vi blanc i deixar a foc fluixet fins que es
redueixi.

D’altra banda netegem les cloïsses deixant-les amb
aigua freda i sal. Les escorrem i les obrim al microo-
nes 3 o 4 minuts, o al vapor.
Afegirem a la cassola les mongetes cuites escorregu-
des i les cloïsses obertes, i deixem coure uns 5 minuts
més. Tastarem i rectificarem de sal.

Qui diu que fer dieta és avorrit i és menja sempre el
mateix? Aprendràs moltes receptes fàcils i molt sabo-
roses que voldrà tastar tota la família.
Si esperes el moment perfecte... és ara! Vine a conèi-
xer-nos!

Segur que us agradarà!


