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1989 – 2013
25 ANYS DEL PESSEBRE
VIVENT PARLAT DE RIBES

Can Coll, 2012(f.Núria Miret)

Enguany el Pessebre Vivent Parlat de Ribes celebra els primers 25 anys de
vida. Qui ho havia de dir quan el 1989, cansats de muntar i desmuntar bastides en un Local que no reunia cap mena de condició per a la realització
d’obres de teatre, la gent del Grup de Teatre els Xulius i amb ells tota l’entitat
es va embrancar en aquesta aventura que ens ha dut fins aquí. Una aventura
que ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de centenars
de persones durant aquests 25 anys, ja sigui fent d’actors, tècnics, guies, modistes, maquilladores, rentant i endreçant centenars de vestits, cedint material
per al pessebre o casa seva durant un parell de mesos perquè un grup de gent,
en la majoria desconeguts, s’hi passegin, toquin o moguin de lloc allò que
més els convingui, i per acabar-ho d’adobar mig poble ocupi aquelles terres
durant unes festes tan assenyalades com les de Nadal.
Quan ara fa 25 anys es va engegar aquest projecte, el de Ribes fou el primer
pessebre vivent del Garraf. En el conjunt de Catalunya no arriben a 20 els
pessebres vivents que, amb continuïtat, siguin anteriors.
El Pessebre Vivent de Ribes no neix del no res, sinó que emana de la tradició
teatral local, quasi centenària, de la representació dels Pastorets, una tradició
en la qual han participat centenars de ribetans al llarg dels anys.
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s’hagueren de substituir els Pastorets pel Retaule de
Nadal, el qual exigia menys tramoia i actors.

ELS PASTORETS

El 1946 es representen uns pastorets escrits pel
ribetà Pere Carbonell amb el títol Pastorets a Betlem.
A partir de mitjan dels anys 50 del segle XX va
sorgir una nova fornada de joves actors ribetans.
No serà fins a començament de la dècada de 1960,
amb la reconstrucció de la teulada del teatre del
Parroquial quan s’hi tornin a representar. Aquests
pastorets es van continuar representant fins el 1979,
quan un conflicte n’aturà les activitats. En ells hi participaven els nois i noies de la catequesi i l’esplai del
Centre Parroquial, embrió del futur Esplai els Xulius. No seria fins el 1985 quan el Centre Parroquial
va recuperar l’activitat, i amb ella la representació
dels Pastorets, de la mà de Francesc Coll. Aquests
pastorets encara es representen en l’actualitat.

Representació dels Pastorets al menjador de l’escola
Els Costerets,1982-1984 (f. Els Xulius)

De pastorets fa més de vuit-cents anys que se’n
fan. Tenen l’origen en els drames medievals que
es representaven, en llatí, a les esglésies o als atris,
en el context dels oficis litúrgics de Nadal a Reis.
Aquestes obres van anar evolucionant fins que cap
a la segona meitat del segle XIX van prendre la
forma de Pastorets, representacions estructurades
al voltant d’un triple argument: el tema de Josep
i Maria, el dels àngels i dimonis i el dels pastors.

Per la seva banda un grup de joves, que més endavant conformarien el grup de teatre els Xulius, van
decidir el 1981 representar els Pastorets, després
d’uns anys sense representar-se a Ribes. Aquell
primer any es va presentar l’obra Operació Nadal,
amb direcció de Jordi Giralt, en un garatge del carrer Mossèn Malgà. Entre 1982 i 1984, novament
sota la direcció de Jordi Giralt es van representar
al menjador de l’escola Els Costerets, un espai que
s’havia de transformar del tot per convertir-lo en
un teatre i en què la cuina servia de vestidor. Els
actors eren canalla de l’esplai. També es feren algunes representacions a l’Hospital Sant Camil.

A Ribes les primeres notícies sobre la representació
dels Pastorets, o obres del mateix estil, es troben
el desembre de 1911, quan al periòdic Montgròs,
s’informa de dues representacions de caire nadalenc. Una al Col·legi de la Divina Pastora, amb
el títol Naixement del Salvador, i l’altre, La nit de
Nadal, d’Emili Giralt, al Casino. Tot i no ser uns
típics pastorets sí que hi tenen un cert lligam. A
finals de 1916, al periòdic La Veu de Ribas apareix
la notícia sobre la possibilitat que per Cap d’Any
i Reis de 1917 es representessin dues funcions al
Saló del Centre Recreatiu a càrrec de les alumnes
del Col·legi de la Divina Pastora. Ambdues es van
representar enmig d’un gran èxit.

Amb la inauguració del Local, el 1985, a la plaça de
l’Església, Ribes comptava per primera vegada amb
un espai municipal destinat a fer-hi teatre, música...
però ràpidament es va veure que no reunia els mínims necessaris. Manca de caixa escènica, cortines,
telons i focus, mala sonorització, vestidors limitats...
Les nits prèvies a Nadal era un anar i venir de joves
carregant bastides des de ca la Nisa fins al Local,
on s’havia de construir una estructura enorme per
a unes poques representacions. Les politges, els
decorats de paper d’embalar i d’altres elements
que semblaven que havien de quedar en l’oblit es
tornaven a fer servir. Tot això alentia les representacions, les quals duraven més de dues hores,
amb un públic assegut en unes cadires incòmodes.

Durant els anys 30 els Pastorets es representaven
al teatre del Centre Parroquial els dies de Nadal,
Sant Esteve o Cap d’Any. Les representacions
eren fetes sols per homes o per dones. La guerra
suposà un parèntesi en la representació dels Pastorets, ja que el teatre del Centre Parroquial fou
cremat. Primer el Col·legi de la Divina Pastora i
més tard el Casino van acollir les representacions,
però la manca d’actors suposà un altre problema i
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A més, els equips de llum i so i part dels decorats
s’havien de llogar a Vilafranca i Barcelona, ja que
els Xulius no en tenia en propietat. La direcció
continuà en mans d’en Jordi Giralt, al qual s’afegí
en Josep Marcer, mentre els actors eren canalla i
monitors de l’esplai.
Totes aquestes limitacions van anar creant un caldo de cultiu entre la gent del Grup de Teatre els
Xulius que va acabar fructificant el 1989 amb la
primera edició del pessebre vivent a les Parellades.

INICIS DEL PESSEBRE VIVENT
Si la tradició dels pastorets als Països Catalans és
més que centenària, el primer pessebre vivent té
nom i cognoms, ja que fou idea d’Esteve Albert
i fou representat a Engordany, Andorra, el 1955.
A Ribes, a primers de la dècada de 1970 hi hagué
uns antecedents de l’actual pessebre vivent. Lligat
a la recuperació del culte a l’Església Vella durant
la nit de Cap d’Any, un grup de joves vinculat al
Centre Parroquial va decidir el 1973 representar
uns senzills quadres plàstics (estàtics) a la sortida de la celebració. Primer fou sols el naixement, però en anys posteriors anà augmentant el
nombre de quadres representat. Aquest pessebre
vivent es va representar a l’Església Vella fins que
el 1979 es va deixar de dir-hi missa. El 1980 es va
fer a la Serra i el 1981 i 1982 al Redós. Els darrers
anys passà a representar-se la tarda i vespre del 31
de desembre, en lloc de la matinada en celebrar-se
cada vegada més la nit de Cap d’Any.

Durant els primers anys del Pessebre Vivent el vestuari és més semblant
als pastorets, vestits de catalans, amb samarra i barretina. Actualment
el vestuari segueix un patró més hebreu.
La Serra – can Vidal, 1996 (f. Joan Inglada)

ELEMENTS IDIOSINCRÀTICS
DEL PESSEBRE VIVENT DE RIBES
Com hem vist el Pessebre Vivent de Ribes neix
de traslladar els Pastorets al carrer i per tant no
es té cap mena d’intenció de suprimir la part parlada, i molt menys el moviment a l’hora d’encarar
aquesta nova aventura. Per contra, bona part dels
pessebres vivents que es fan a Catalunya ja siguin
estàtics o en moviment no tenen veu, o bé aquesta
és gravada.

Així doncs, quan el 1989 es decideix fer el pas dels
pastorets al pessebre vivent no és un salt al buit,
sinó que és una experiència que ja s’havia provat,
tot i que amb un model totalment diferent a l’actual.
El que es volia no era altra cosa que estalviar-se els
problemes de muntatge, traslladant al carrer allò
que s’estava fent a l’interior del teatre per poder interactuar més amb el públic, alhora que en escurçar
la durada de la representació es podrien fer diverses
representacions el mateix dia. Aquell primer any
havia de ser una prova, i del resultat en dependria
alternar els dos models o bé quedar-se amb un
d’ells. El resultat és obvi i no hi hagué marxa enrere.

Durant els primers anys s’adaptaren textos dels
pastorets, amb una barreja de les versions de
Frederic Soler “Pitarra”, Josep Maria Folch i Torres, Ramon Pàmies o Francesc d’A. Picas. Amb
el pas dels anys es redactaran textos propis, amb
temàtica ribetana i adaptats a cada localització.
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Calvari, emprat en dues ocasions (1990 i 2008),
però sempre amb grans canvis respecte les edicions anteriors. Així mentre el 1992 es visitava la
plaça del Castell i el pont de la Palanca, el 2002 es
deixaven aquests de banda, però s’incloïa la Timba
i el 2013 s’entrava a l’interior de l’Església Vella.
Per la seva banda el carrer del Calvari va acollir el
1990 l’infern, mentre el 2008 era on començava el
pessebre vivent.

Però si hi ha una cosa que fa peculiar i especial el
pessebre vivent de Ribes, i que el diferencia de la
resta de pessebres vivents que es fan a Catalunya és
que és itinerant, no té un espai fix on representarse, sinó que cada any es representa en un indret
diferent del municipi.
Aquest canvi d’ubicació no va ser una cosa premeditada en el moment de néixer, sinó que va ser
fruit del neguit de l’organització per anar millorant
any rere any. L’experiència del primer pessebre, a
les Parellades, el 1989, va fer veure que no seria
possible repetir-lo al mateix indret l’any següent,
ja que molts quadres es representaven en espais
molt petits, útils per a unes poques desenes de
persones, que van quedar completament desbordats davant la massiva resposta dels ribetans i
ribetanes. Això va obligar a representar un mateix
quadre dues i tres vegades seguides, perquè tothom el pogués veure, endarrerint molt l’horari de
les posteriors sessions. El 1990, al carrer del Calvari i voltants, es van detectar noves limitacions i
pegues en el recorregut, cosa que va dur a buscar
un nou emplaçament de cara a l’any següent. I a
partir d’aquí... 23 indrets diferents més.

Entre els llocs en què es pot anar a peu, sols el
carrer del Calvari, can Geló i la casa Cremada es
troben dins la trama urbana de Ribes pròpiament
dita, mentre la resta són masies i barriades que
es troben als afores del nucli urbà: les Parellades,
Sota-ribes, can Giralt, can Pau Artigues, Sant Pau,
can Miret de les Parellades, el Palou Alt o can Coll.
Alhora, s’ha visitat els nuclis de les Torres,
Puigmoltó i Vilanoveta, així com les masies de
can Jove, can Fontanals, can Vidal, la Serra, Montgròs, Solers, els Cocons, can Bruguera, mas de les
Farigoles, can Ramon, can Parici o can Mironet.
Els canvis de lloc obliguen a repensar cada any el
pessebre des de zero, amb recorreguts, textos, vestuari o ambientació adaptats a cada indret. El que en
principi havia de servir per facilitar les coses i estalviar el muntatge necessari dels Pastorets a l’interior del
Local, amb els anys s’ha anat complicant fins a fer-lo
molt complex. Ara és necessària la col·laboració de
molta més gent i hi ha tasques a fer durant tot l’any,
per tenir-ho tot a punt quan arriba Nadal.

Un altre motiu que, en paraules de Jordi Giralt, alma
mater del Pessebre Vivent durant més de 20 anys, va
motivar canviar l’emplaçament cada any era el dubte
de si el públic repetiria l’assistència, ja que hi havia
qui pensava que si s’havia vist un any ja no hi tornaria més. En canvi si es modificava l’emplaçament
sempre hi hauria un al·licient nou de cara a anarhi, ja que es descobririen o redescobririen indrets
desconeguts per a bona part dels assistents.
A poc a poc i sense gairebé voler-ho es va anar
gestant aquesta dinàmica de canviar l’indret de
les representacions cada any. Els indrets escollits
sempre han estat masies o carrers del nucli antic
de Ribes amb un cert interès artístic i paisatgístic,
repartits a parts iguals entre els que s’hi ha pogut
accedir a peu des de Ribes (12) o els que han necessitat un desplaçament en cotxe (13), per trobarse més allunyats.
Sols en dos casos s’ha repetit una part de
l’emplaçament, Sota-ribes, on s’ha representat en
tres ocasions (1992, 2002 i 2013) i el carrer del

Aprofitant la bassa del mas de les Farigoles (2004)
es va representar aquesta escena de pescadors.
Anteriorment s’havia representat a can Jove el 1993 (f. Joan Inglada)
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es treballa amb dues o tres opcions per evitar haver de
córrer. Un cop decidit el lloc comencen les diferents
gestions administratives amb l’Ajuntament o Trànsit,
si hi ha alguna carretera afectada, per demanar tots els
permisos necessaris.

COM ES COU LA CALDERA DEL
PESSEBRE VIVENT PARLAT
PREPAREM L’OLLA
QUÈ HA DE TENIR UN ESPAI PER FER- S’HI
EL PESSEBRE VIVENT

Cap a primers de novembre comencen els treballs
pròpiament dits a l’emplaçament definitiu. El primer
que cal fer és netejar l’espai i adequar-lo a les necessitats del pessebre: construcció de l’aparcament,
obertura d’alguns camins o nous accessos per aconseguir el recorregut desitjat... Sovint la col·laboració
dels veïns o propietaris del lloc escollit va més enllà
de la simple cessió del terreny, ajudant en la millora
dels voltants o acabant obres que estaven pendents
de feia temps perquè la casa llueixi més. Destaca, per
la complexitat, la feinada que hi hagué a can Miret de
les Parellades el 2001, quan amb en Joan Inglada al
capdavant, amb un nombrós estol de voluntaris va
recuperar l’antic camí que feia servir mossèn Anton
Miret per anar a l’hort i que estava totalment perdut.

La recerca del lloc és el primer que es planteja
l’organització del Pessebre Vivent. A partir d’una
llista de propostes prèvies, cap a Setmana Santa
comencen les visites als diferents espais proposats.
En cadascun d’aquests llocs es valoren una sèrie
d’aspectes que si bé no són imprescindibles del tot,
sí que poden decantar la tria per un o altre indret:
a) si la localització es troba fora del nucli urbà cal que
es pugui habilitar un aparcament per a un mínim de
200 cotxes i que aquest tingui una entrada i sortida
independent, amb un camí d’accés adequat.

Una vegada fets els grans treballs de neteja arriba el
moment de muntar la instal·lació elèctrica i elements
més decoratius, com ara brolladors d’aigua, la cova
del naixement i els tancats de les bèsties o bé muntar
estructures que permetin l’estada d’un àngel al damunt d’un arbre o cobert; permetin la baixada d’un
marge sense necessitat de saltar-lo, com va ser el cas
de les Parellades; o s’instal·lin una mena de grades
per facilitar la visió d’un quadre, com va ser el cas de
la bassa del mas de les Farigoles.

b) cal que es pugui habilitar un recorregut circular
per l’indret escollit, sense que el públic es creui, ja
que els darrers anys hi ha hagut fins a tres sessions
simultànies dins el pessebre. Aquest va ser un dels
principals problemes de les primeres edicions i uns
dels aspectes que costa més de coordinar. A més
cal que en el recorregut hi hagi un mínim de 10
espais amb capacitat per a unes 125 persones, i que
tots tinguin bona visió. Amb l’augment de públic
dels darrers anys molts indrets que havien acollit el
pessebre en el passat ara no es podrien fer servir.
c) cal fer-se la idea de com serà l’entorn natural per
Nadal, a l’hivern, i a més de nit, tenint en compte
que la visita es fa a la primavera i de dia. Hi ha plantes i arbres que perden la fulla, d’altres que fan fruit
a l’hivern com tarongers i mandariners...
Un cop seleccionat el lloc comencen les gestions.
Primer cal parlar amb els diferents propietaris, masovers
i llogaters dels terrenys afectats per informar-los que
s’hi vol fer el pessebre i com els afectaria a cadascun
de manera en particular. Depenent del lloc s’haurà de
parlar amb un únic propietari, cosa que facilita la feina,
o amb molts, com va passar a Vilanoveta, les Torres o
Sota-ribes, on calia parlar amb tots els veïns. Amb tot,
no sempre l’opció triada ha estat viable i és per això que

Infern, can Mironet, 2011 (f. Els Xulius)
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coral Canti qui Pugui participa en el quadre de
l’Anunciació als pastors a can Jove. També s’ha recitat
poesia a can Pau Artigues. Quant als quadres plàstics, les figures es poden situar marcant el camí al
públic, com a la Serra, i també com a comiat dels
visitants per ressaltar un entorn natural, cas de la
mata de can Coll.

Un dels aspectes en què més cura té l’organització és
en la seguretat, tant dels visitants com dels mateixos
actors i col·laboradors. Des de tapar antigues cisternes o pous de vinya en desús que apareixen en
desbrossar el terreny, construir passarel·les per facilitar el pas per dins un bosc, posar passamans i
tanques allà on es cregui necessari, fins a il·luminar
alguns trams del camí per evitar ensopegades són
accions que es van preparant durant les setmanes
prèvies a Nadal.

A can Jove el primer quadre és el Bé i el Mal, un
enfrontament entre l’àngel i el dimoni. Algun any
el Pessebre Vivent s’inicia amb un quadre que
reprodueix el temps actual. A la Serra uns nens i
el seu avi fan cagar el tió davant d’un pessebre de
borra, a can Mironet, a una família se li espatlla
un cotxe i aquest Nadal una escena ha mostrat la
feina de l’equip tècnic.

ELS QUADRES

El responsable de quadre, generalment un dels
seus actors, s’encarrega que tot estigui a punt per
a cada representació.

L’EQUIP TÈCNIC

Anunciació a Maria, Can Mironet, 2011 (f. Els Xulius)

En el Pessebre Vivent es combinen escenes
bíbliques, com l’Anunciació a Maria, la visitació, buscant posada o el naixement, amb quadres de pastors,
de caire més còmic, i l’infern. També hi ha quadres
plàstics, de gran bellesa estètica. El nombre de
quadres oscil·la entre 9 i 14, segons l’edició.

Si hi ha algun tema on es noten més aquests vint-icinc anys és en les millores tècniques. L’equip tècnic s’ha anat incrementant a mesura que el Pessebre
s’ha modernitzat i actualment unes 25 persones
s’encarreguen d’aquest tema. Cada any cal instal·lar
molts metres de línies de cables, punts de llum, punts
de so... però el primer és assegurar el subministrament elèctric de l’espai. Per les necessitats tècniques
del pessebre actual és necessària la contractació d’un
grup electrogen de 100KW, així com teixir una xarxa
digital de control de la il·luminació, evitant que pugui
molestar o interferir en l’espectacle.

Hi ha quadres que s’han representat des dels inicis del Pessebre Vivent. D’altres s’han incorporat
més tard però es repeteixen cada Nadal, com és
el mercat, que es fa des de can Giralt, el 1991. A
Sota-ribes, al 1992, s’inclouen oficis tradicionals.
Trobem també escenes representades de manera
puntual i d’altres creades especialment per aprofitar un indret concret, cas del quadre dels pescadors, dins una bassa, les rentadores, aprofitant un
safareig a can Jove i can Fontanals o les plegadores
d’olives a Vilanoveta. També s’aprofita per ressaltar la bellesa d’un edifici, com ara can Geló o can
Miret de les Torres.

Els jocs de llum i so són bàsics per donar ambient
als quadres i a les zones per on passa el públic.
La llum, a part de facilitar el recorregut a la nit,
permet donar rellevància a un actor, destacar
un espai, donar ambient a un quadre, com seria
el tradicional color vermell dels dimonis... però
també pot arribar a molestar els actors durant
l’actuació, d’aquí la importància d’una regulació
independent de cada zona i moment de l’escena.
Quant al so, dels equips de música particulars i
les gravacions en casset, s’ha passat a gravacions

Els quadres poden ser parlats o plàstics i a vegades inclouen danses i cantades de nadales. La
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digitals. Tot aquest desenvolupament el permet
una xarxa de comunicació interna que arriba des
de l’aparcament o l’entrada fins als tècnics, guies
o personal de coordinació o manteniment. La immediatesa i velocitat de resposta és imprescindible
en un espectacle que només pot funcionar amb
una gran sincronització.

ELS EQUIPS ESCÈNICS I ARTÍSTICS
El treball d’aquests equips es centra en tres tasques:
a) L’elaboració dels textos dels quadres a partir del
fil conductor de l’argument del Pessebre.

També ha millorat el món dels efectes especials
des dels Pastorets, quan el fum es feia amb neu
carbònica, fins a les màquines de fum actuals i la
pirotècnia, ja inclosa a les Parellades al quadre de
l’infern. Com a anècdota, a les Torres es recrea
l’infern en un celler de la casa i per ambientar es
prepara un efecte especial de fum amb sofrí...
efecte que no s’ha tornar a fer per la fumarada que
es va produir en ser un lloc tancat.

b) La direcció dels actors, inclòs el repartiment de
papers i la caracterització, donant indicacions als
equips de vestuari i maquillatge.
c) La coordinació de l’ambientació de l’espai, en
estreta col·laboració amb l’equip tècnic.
A) Els textos
Els textos del Pessebre Vivent canvien cada any
perquè els quadres s’adapten a l’entorn del lloc
de la representació. Una vegada establert el guió
general de l’argument, que anomenem escaleta,
els textos de cada quadre poden ser una adaptació
de llibrets de Pastorets clàssics o del ribetà Pere
Carbonell. Alguna vegada han estat els mateixos
integrants del quadre els que han redactat el text.
Altres, els directors artístics i fins i tot els han fet
col·laboradors. Com a novetat en relació als Pastorets, al Pessebre Vivent no hi ha apuntador.

A cada Pessebre hi ha distribuïdes pel conjunt del
recorregut un seguit de taules de control, generalment 4 o 5. En aquestes un tècnic de llum, un
de so, i en alguns casos un d’efectes especials,
segueixen les indicacions donades per ràdio pel
guia de grup i controlen la il·luminació, la música
i si s’escau els micròfons sense fils i els efectes especials. Aquests s’activen automàticament, però
disposen de diversos mecanismes de seguretat.
Relacionat amb aquest aspecte, és important remarcar també que durant el període de muntatge, desmuntatge i representacions del Pessebre, s’ha hagut
de reforçar la vigilància del lloc, tant mitjançant la
policia local com per mitjans privats.

B) Els actors
Donada la tradició teatral a Ribes, els responsables
del primer Pessebre a les Parellades ofereixen a actors del teatre Parroquial d’incorporar-s’hi. És el
cas d’Anton Milà, que feia de dimoni, i d’en Josep
Pascual, pastor còmic. També s’inicia el costum
que veïns del lloc participin com a actors.
Ser actor i tècnic està obert a tothom, només cal
omplir la butlleta d’inscripció. En ella es pregunta,
a banda de les dades personals, la disponibilitat i
preferències. No hi ha papers assignats de manera
fixa, però sí actors que es senten més còmodes fent
de dimoni o en papers còmics. També hi ha el cas
de personatges principals interpretats per més d’un
actor, com la Verge Maria i algun pastoret.
El nombre total d’actors oscil·la entre 100 i 120.
Totes les edats hi són representades. On hi faltaria
més gent és a la franja dels 20 als 35 anys. Per a
casos d’emergència per cobrir al nen Jesús, si fa

Tècnics de llum i so a mitjans dels 90. En els primers anys hi havia qui
compaginava diferents tasques, en aquest cas tècnic i actor.
Actualment això ja no és així. (f. Joan Inglada)
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Pau, l’any 1997, representa un punt d’inflexió
perquè es demana als pastors, fins aleshores
vestits d’estil català que vesteixin d’estil hebreu,
d’una manera més bíblica, i se’ls proporciona
roba de punt per fer-se les túniques comprada
a pes a Vilanova del Camí. També s’unifiquen
els vestits de les fúries de l’infern, i pel quadre
del Bé i el Mal es vesteixen els dos personatges
iguals, però un de color vermell i l’altre platejat,
amb lluentons.

Herodes, can Coll, 2012 (f. Núria Miret)

El 2009 s’unifica el vestit dels personatges que
porten el fil de la història, que fins aleshores
anaven diferents a cada quadre. Per això es fan
tres jocs de vestits per en Lluquet i Rovelló, la
Mare de Déu i sant Josep. També es fan vestits
nous per en Satanàs i Llucifer.

molt mal temps o només es veu de lluny es disposa d’un nino.
Quant al nombre d’actors per quadre, els més
nombrosos són el mercat i l’anunciació als pastors, que a més permeten actors de totes les edats
i fins i tot famílies. D’altres quadres són interpretats generalment per joves, cas de l’infern. De tota
manera, sigui quina sigui l’edat o el paper, tots els
actors treballen a l’aire lliure, aguantant fred i vent,
amb estones mortes, repetint el mateix paper fins
a 17 vegades... la il·lusió anima a continuar.

Cada Nadal es renoven els vestits més vells i se’n
fan de nous. Així s’ha aconseguit tenir un fons
d’armari d’uns 175 vestits, fons no solament format per peces dels personatges tradicionals sinó
també per d’altres de quadres concrets. També hi
ha actors que es dissenyen ells mateixos els vestits,
com grups de les fúries de les calderes d’en Pere
Botero i algun dimoni. El vestuari dels soldats romans normalment s’ha llogat fins a Vilanoveta,
quan s’ha confeccionat vestits de soldats romans i
hebreus. Com a conjunt diferent, comentar l’àngel
vestit amb cuir i cadenes del Palou Alt.

El treball més complicat per a l’equip de direcció
escènica és repartir els papers. Cal valorar moltes
coses: anys d’antiguitat, dies que es pot participar,
amb qui es voldria actuar, preferències, la gràcia de
l’actor al representar... Això combinat amb la disponibilitat de papers segons cada any i l’objectiu
d’acontentar a tothom al màxim, fan d’aquesta
tasca un exercici de malabarisme considerable.

L’equip de vestuari ha estat integrat durant aquests
anys per un nombrós grup de persones encarregades de dissenyar i cosir les peces. Moltes àvies i
mares dels actors n’han format part. Actualment
cada tardor es posa a punt el vestuari i es confeccionen els vestits que cal seguint les directrius dels
directors de cada quadre. Uns dies abans de l’inici
de les representacions i segons els llistats donats,
l’equip de vestuari distribueix els vestits i complements, cas dels mocadors per tapar el cabell de les
dones i els actors passen a recollir-ho. Si cal alguna
vora o similar, cadascú a casa seva ho acaba de
deixar a punt.

Una vegada distribuïts els papers, els directors
d’escena es distribueixen la direcció dels quadres,
generalment entre dos i tres per poder començar
els assajos amb els actors i coordinar l’ambientació
de cada quadre i la caracterització dels actors amb
els equips que comentarem seguidament.
C) La caracterització dels personatges.
Un treball coordinat entre els equips de vestuari
i maquillatge
- Vestuari:
En els primers pessebres cada actor s’ocupa de
la seva roba a excepció dels que representen a
sant Josep, la Mare de Déu i els àngels, vestits
amb túniques fetes per l’equip de vestuari. Sant

Quant al calçat, excepte els dimonis o àngels, que reben indicacions concretes, s’accepta les espardenyes de
betes, millor si són negres, les menorquines, sandàlies
de pell i sabates de pell girada.
10

D) L’ambientació de l’espai
L’ambientació és un aspecte on es té especial cura
i cal més la col·laboració d’un ampli ventall de
persones. Des de la construcció d’elements escènics, la donació o cessió de material d’attrezzo,
la cura dels animals dels quadres, el muntatge... tot
contribueix a crear un ambient nadalenc.
De tot això en pot parlar, i molt, en Joan
Inglada. De les seves mans han sortit les tanques
per a les ovelles; coves per al quadre del naixement, també una cova d’estil haima per als berbers
a can Ramon... Si aneu a l’ermita de Sant Pau, hi
trobareu la font que formava part de l’ambientació
d’un quadre el 1997. És fixa, però també disposem
d’una segona font desmuntable en dues peces i
amb circuit tancat d’aigua.

Pastors a can Bruguera, 2003 (f. Joan Inglada)

- Maquillatge:
Al Pessebre actua força gent i l’equip de
maquillatge és integrat actualment per 6 persones.
Per aquest motiu recomanen que qui no tingui un
paper que requereixi un maquillatge específic arribi al Pessebre maquillat. Per això es donen indicacions generals recomanant la discreció i es recorda
vigilar ungles pintades, tatuatges, pírcings...

D’altres elements de grandària considerable són
la bóta gegant d’on surt l’arcàngel sant Miquel a
can Pau Artigues i l’olla d’uns 2 metres d’alçada
companya dels dimonis de molts pessebres. També les barques deixades per pescadors, els carros...
A mesura que els oficis formen part dels quadres
també ho fan els elements d’attrezzo relacionats,
cas de les bótes (boter), l’enclusa (ferrer), el banc
de fuster i les eines antigues.

Els directors donen indicacions als maquilladors
ja que la seva tasca és molt important per a la
caracterització de personatges clau del Pessebre,
cas de les fúries, Satanàs i Llucifer o els àngels, als
quals es pot donar una imatge d’àngels dolços o
guerrers, segons convingui. També cal maquillar
la Verge Maria i els pastors principals, que necessiten un punt de color en ser gent de muntanya.
En el cas de sant Josep, no hi ha res millor que
una barba natural.
La feina de maquillatge pot ser al mateix lloc de
la representació o bé als Xulius, si es fa a Ribes o
no hi ha un lloc adequat. També a vegades s’ha
partit al personal, dimonis i àngels als Xulius i la
resta al lloc de la representació.Quant a les darreres caracteritzacions l’equip destaca, per la seva
complexitat, els dimonis de Vilanoveta i can Coll.

El foc a terra, on fins i tot es cou menjar, és important per donar caliu a l’escena, tant al quadre dels
pastors com al de l’hostal. Però si tenim un quadre
on l’attrezzo juga un paper clau és el mercat. Des de
les taules, cavallets i tendals per muntar les parades
a allò que s’hi ven, l’escenografia es cuida molt, fins
i tot en els petits detalls. Quan visiteu el Pessebre,
si us hi fixeu, a les parades no trobareu ni patates
ni tomàquets (cal tenir un cert rigor històric, ja que
procedien d’Amèrica) i, quant als ous, no podríeu
fer una truita... perquè són bullits!

Procés de maquillatge, can Geló – Casa Cremada, 2008 (f. Neus Milà)

Mercat, can Coll, 2012 (f. Neus Milà)
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- Animals, els actors “oblidats”:
Els animals contribueixen, i molt, a ambientar els
quadres. Moltes vegades, sobretot quan el Pessebre s’ha
representat en una masia habitada, hi ha hagut sort i s’ha
aprofitat els animals de la casa. Quan no ha estat així, els
ha deixat algun col·laborador o bé s’han hagut de llogar.
Sigui com sigui, cal transportar els animals, vigilar-los,
cuidar-los i donar-los de menjar cada dia.

- Selecció musical:
En parlar de la selecció musical incloem tant la
música d’ambientació com els sons ambientals (trons, cant d’ocells, bullir de l’olla...). Les
músiques acompanyen durant tot el Pessebre, ja
sigui durant les escenes representades com acompanyant el públic pel camí entre quadre i quadre.
La música ajuda a crear un clima propici abans de
començar una escena, com és la pau i serenor durant l’anunciació i també pot contribuir a destacar
un fet, com el triomf de sant Miquel sobre Satanàs.

Els animals es troben distribuïts pels diferents
quadres i són actors principals en el quadre del naixement. A les Parellades, la cova és a can Lluís de les
Cabres, amb un matxo, una vaca, cabres i gallines. A
can Jove, en un corral de l’Eduard Casas, amb cinc
vedells i xais. A can Pau Artigues a sota una arcada,
amb burros i ovelles... Finalment, a can Coll, el nen
Jesús és acompanyat, també, pel ramat d’ovelles que
es tanca al corral del costat de la cova.

Per fer la selecció musical s’utilitzen fragments
de música clàssica, de pel·lícules, de diferents
grups, jocs d’ordinador...el treball conjunt amb
els directors de cada quadre permet escollir el més
adient per a cada situació. La tècnica actual permet allargar o escurçar una música, també treure’n
una part, el que beneficia el resultat final. El
primers anys les músiques es gravaven en casset,
amb la dificultat que es tenia de posar la música en
el moment just. Després es va utilitzar el minidisc
i més tard el CD. Actualment els reproductors ens
permeten una parada i arrencada exacta i en molts
casos automàtica a més d’un control del metratge.

Què seria del quadre Buscant posada sense el ruc
que acompanya Sant Josep i la Verge Maria? Què
seria del quadre dels pastors sense ovelles? Què
seria d’un soldat romà sense cavall? Hauria estat el
mateix la Fugida a Egipte amb ruc que sense? Hi ha
també quadres on els animals juguen un paper més
secundari, com al mercat, on han conviscut amb els
actors xais i ovelles, gallines, ànecs, faisans...

ENCENEM L’OLLA

Com passa amb els actors, hi ha animals que col·laboren
o han col·laborat assíduament en el Pessebre, d’altres
de manera puntual, però és el conjunt de tots ells el
que permet donar ambientació a l’espai i traslladar-nos
uns quants centenars d’anys enrere.

Els dos primers anys el Pessebre es representa solament per Nadal i Sant Esteve. Però al tercer any, a can
Giralt, l’èxit de públic ja fa necessari allargar les representacions un dia més, fins al 27. Més tard, a la Serra,
les representacions s’amplien als quatre dies actuals.
A diferència dels Pastorets, és possible fer diverses
sessions per dia i que abans de finalitzar una representació ja s’iniciï la següent. La durada mitjana de
les representacions oscil·la entre 45 i 50 minuts i
l’hora i vint minuts. Les sessions comencen a les 6
de la tarda (Nadal 2/4 de 7). Cada 30 minuts s’inicia
una nova sessió, i se’n fan 4 o 5 diàries. Això afegeix
la dificultat de realitzar-ne 3 simultàniament, evitant que una pugui afectar l’altra.
Un dia el Pessebre acaba abans per al públic
perquè l’última sessió es reserva a l’anomenada
“sessió golfa”, una representació destinada als

Buscant posada, Vilanoveta, 2010 (f. Neus Milà)
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mateixos actors i tècnics perquè puguin veure el
conjunt del Pessebre. Els quadres es representen
complets però el contingut és una mica més lliure
i els actors a vegades improvisen.

Quant a les entrades, els primers anys s’adquireixen
a prop del lloc on comença el pessebre, ja sigui
a l’aire lliure, o a l’interior d’algun local que ens
deixen. A partir de l’ inauguració del local dels Xulius, a la mateixa entitat, on també hi ha d’anar qui
ha fet la reserva per internet. L’equip de producció
hi és tots els dies, des d’una hora abans de l’inici
de les representacions i també el 25 i 26 als matins,
de 12 a 14 hores. Les úniques persones que poden
anar directament a veure el Pessebre són les que
les han comprat de manera anticipada.

A part de les sessions generals també n’hi ha
d’especials per a les persones grans de residències,
entre elles del Redós de Ribes. Se’ls representen
diferents quadres, com l’Anunciació als pastors i el
Naixement i també a vegades algun de còmic. L’any
dels Cocons al mateix Redòs es van representar
alguns quadres.

Una situació complicada per a les persones encarregades de les entrades és quan s’exhaureixen,
com va passar per can Parici, coincidint amb un
any de forta presència als mitjans de comunicació.

LES HORES PRÈVIES
A part de ser uns fidels seguidors dels homes
del temps, el primer que fem els integrants del
Pessebre Vivent quan ens llevem al matí és treure
el cap per la finestra i mirar el cel. Del temps depèn
que l’esforç de tants dies quedi recompensat.

Per facilitar l’orientació dels visitants, a les carreteres
d’entrada al poble i als camins que porten al Pessebre
es posen cartells, senyalitzacions retolades en verd i
negre sobre superfície reflectant. El disseny és variat
segons la finalitat: anar a buscar les entrades als Xulius, anar dels Xulius al Pessebre Vivent i per sortir
del Pessebre Vivent. A cada cartell trobem el logo del
Pessebre i la fletxa corresponent.

En aquests 25 Nadals no sempre hem estat de
sort. Des de temperatures gèlides, cas del Palou
Alt, fins a la pluja a can Geló i els forts vents de
Solers, hi ha hagut una mica de tot. Encara que
s’intenta no suprimir cap sessió, en ocasions puntuals no hi ha hagut més remei, com a can Jove,
per una forta ventada i dos anys més tard a can
Pau Artigues, per la pluja. El mal temps també ha
fet caure un darrere l’altre els actors deixant els
quadres sota mínims, com l’any de can Miret.
Al matí els tècnics reparen les avaries, si n’hi ha
hagut, i els directors de quadre busquen substituts
pels actors que s’han posat malalts. Després de
dinar, el moviment comença a ser frenètic: cada dia,
una hora abans de la primera sessió, fins i tot més
aviat, els tècnics comencen a col·locar el cablejat,
focus, bafles, màquines de fum i altres elements
als quadres que tenen assignats i que la nit anterior
han guardat. Els responsables de quadre munten
l’escenografia (al mercat la feina comença un parell
d’hores abans). Els actors van arribant. La majoria
vénen vestits i maquillats des de casa seva, però hi
ha personatges que cal que siguin caracteritzats per
l’equip de maquillatge i vestuari que arriba un parell
d’hores abans de la primera sessió, horari especialment dur els dies de dinars familiars.

Anunciació als Pastors, can Coll, 2012 (f. Claris Caldés)
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L’HORA H

FINS A L’ENDEMÀ

Segons la localització de cada Pessebre el públic
arriba al lloc a peu, amb cotxe o amb autobús
de l’organització, com per les Torres i la Serra.
També alguna vegada s’ha proporcionat transport
a les persones que no en tenen, cas del Montgròs o
Solers. Cal remarcar la important tasca de les persones encarregades de gestionar l’aparcament, un
treball ingrat però important.

Cada dia els tècnics munten i desmunten tant les
taules de control com els focus, equips de so, punts
de música, màquines de fum i material pirotècnic,
de la mateixa manera que els responsables de cada
quadre s’ocupen de treure i posar el material destinat a l’ambientació. És el moment també de fer
una valoració sobre el funcionament del dia.

APAGADA L’OLLA

Una vegada superat el control d’entrades, el 1998
s’inicia el costum de donar menjar al públic al final
del primer quadre. Neix el quadre d’acollida, que
amb el temps ha anat evolucionant.

• Quan s’acaba l’última representació els actors
donen la roba a l’equip de vestuari. Uns dies
després es reparteix per rentar-la i abans de la Festa Major es guarda al magatzem fins a l’any vinent.

A la zona d’acollida van a buscar cada grup els guies
que els acompanyaran durant el recorregut. Els
guies de grup són l’enllaç entre el públic i el pessebre i acompanyen els visitants des del punt d’acollida
fins a l’aparcament en finalitzar la representació, fet
que els permet copsar la seva impressió. Fan una
explicació, resum històric i presentació del pessebre
vivent i durant el recorregut indiquen on posar-se
per tenir bona visibilitat. En grups de dos, un dóna
indicacions als tècnics situats a les taules de control
i l’altre tanca el grup. Tres grups de públic visiten el
pessebre simultàniament, per tant, calen un mínim
de sis guies de grup cada dia de representació.

• A l’endemà s’acaba de desmuntar tot el que queda
per deixar l’espai com estava abans de començar el
muntatge. El material propi es porta als magatzems.
• És el moment de gaudir de les fotografies i
vídeos. L’any de can Mironet es publica un recull
de fotografies que engloba tot el món del Pessebre i a la pàgina web dels Xulius es poden consultar imatges i vídeos dels últims anys. A can Coll
s’organitza una sessió fotogràfica i per un moment tots els quadres passen a ser plàstics.

Els tècnics estan distribuïts per les taules de control situades estratègicament al llarg del recorregut.
Els actors, ja en el seu quadre, esperen l’arribada
de cada grup. És l’últim moment per treure’ns ulleres, rellotges, polseres, arracades, desconnectar els
mòbils, amagar les ampolles d’aigua i les motxilles i
treure’ns els anoracs amb els que ens hem abrigat.

• Al gener i febrer es fa la valoració global del
Pessebre Vivent fetes les valoracions prèvies de
cada equip. Des del 2008 al web es pot omplir un
qüestionari de valoració (tècnics, actors, guies de
grup, directors d’escena, vestuari, maquillatge...).
També és el moment de quadrar els números i
amb els donatius rebuts s’equilibren les despeses
generades en l’adquisició de material o de caire
general (cartells i tríptics, verdures...).
• I, per descomptat, també hi ha algun moment
per trobar-nos tots els participants.
Valoracions de l’assistència
El nombre de visitants del Pessebre Vivent s’ha
anat incrementant de mica en mica cada any però
la pujada més considerable ha estat després de can
Parici, l’any 2009, quan el dia de Nadal TV3 va fer
un reportatge repetit al canal 3/24 (també Tele5 va

Durant molts anys al primer quadre s’ha donat menjar per entretenir l’espera.
Puigmoltó, 2007(f. Joan Inglada)
14

fer un espai en directe per a tot Espanya). Aquest
reportatge i la nostra proximitat a Barcelona, ha
fet que des d’aleshores vingui força gent de fora de
Ribes, majoritàriament de poblacions a un radi d’uns
50 km: del Garraf/Penedès, de la zona de Tarragona,
Reus, Valls i de Barcelona. Algunes persones vénen
de més lluny però, lògicament, són menys.

• Publicitat i mitjans de comunicació
Des dels Xulius es gestiona cada any el Cartell de
Nadal de l’entitat. Inclou informació del conjunt
de les activitats organitzades: Pessebre Vivent, exposició de pessebres i nadales, concurs de pessebres... Els cartells es pengen pels carrers del poble,
s’envien als membres de la coordinadora del
pessebres vivents i a les parròquies de la comarca.

Majoritàriament, aquests visitants fan la reserva per internet per assegurar-se l’entrada i la
gent de Ribes, sobretot la gent gran, les compra
anticipadament al poble o bé els mateixos dies a
l’entitat.

El tríptic del Pessebre Vivent Parlat, donat al
públic quan adquireix l’entrada, inclou els crèdits.
Des d’un disseny senzill sense cap dibuix a l’actual,
amb una composició que reflecteix la lluita entre
el bé i el mal i el precedent dels Pastorets, trobem
diferents composicions quant a models, mides i
colors.

A més del fred, el vent i la pluja, també incideix en
l’assistència els dies de la setmana de les representacions. El millor és que el 27 i 28 siguin dissabte o
diumenge. Anys enrere, Nadal i Sant Esteve eren
els dies de major afluència i per afavorir l’assistència
de les famílies el 28 es va establir un donatiu simbòlic pels nens. Actualment la situació ha canviat.
Mentre els ribetants continuen anant al Pessebre
majoritàriament els dies de festa, la gent de fora
de Ribes prefereix fer-ho després de Sant Esteve
perquè no coincideixi amb un dia de dinar familiar.
El gràfic no inclou els visitants amb invitació ni els
nens més petits.

Des del Pessebre Vivent s’envien comunicats de
premsa a periòdics, ràdios i televisions d’àmbit comarcal i del Gran Penedès. També són nombrosos
els webs on n’apareix informació.
• La pagina web del Pessebre Vivent Parlat
El web del Pessebre Vivent està allotjat a Ribes.org,
portal de l’associació Ribes Internet. Quan l’any 1997
es crea Ribes Internet, una de les primeres pàgines és
la dels Xulius, ja des del primer moment amb contingut del Pessebre Vivent a la secció de teatre. Dos
anys després es fa un web conjunt de Nadal amb el
Pessebre Vivent i l’exposició de pessebres, model
que el 2006 es modifica. El Pessebre té un web propi
des de l’any 2008 i a la tardor de 2012 es presenta la
pàgina web actual.

ENTRADES AL PESSEBRE VIVENT 2002-2012
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Per apropar el visitant al Pessebre destaca un
petit vídeo promocional i un recull d’imatges.
Una descripció general de les seves característiques i del lloc on es fa, dies i hores de representacions, reserva d’entrades, dades de contacte
amb l’organització, xarxes socials on participa i
descomptes associats a Fem Ribes, completen la
informació.
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LA DIFUSIÓ
És un aspecte on també s’aprecia com ha canviat
el món durant aquests anys. Des de la publicitat a
partir de cartells i tríptics fins a les comunicacions
a l’era digital solament han passat vint-i-cinc anys,
però un món ens separa.

Aquesta pàgina és la més visitada de ribes.org
des de la Puríssima fins a Cap d’Any, amb 4.486
consultes el 2012.
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EL PESSEBRE VIVENT PARLAT DE RIBES
DINS L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE
PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA
El Pessebre Vivent Parlat de Ribes forma part de
l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de
Catalunya des de l’octubre de 1994, admissió que va
ser ratificada en l’assemblea ordinària de 1995, celebrada el 29 de març a la Pobla de Montornès. Aquesta associació, fundada el 1991, en l’actualitat acull 34
dels pessebres vivents que es fan a Catalunya.
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municipi, de l’entitat i del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Formar-ne part és positiu a nivell d’intercanvi
d’experiències, per rebre suport institucional i perquè facilita la difusió del Pessebre Vivent. A partir de
l’admissió a la Coordinadora s’inicià un canvi quant
al vestuari dels actors, passant dels personatges vestits
a la catalana, amb samarra i barretina, a un tipus de
vestuari més hebreu, amb túniques i turbants.

EPÍLEG
En definitiva, aquestes són unes petites notes sobre els primers 25 anys de vida d’un pessebre que
té el repte de millorar dia a dia i que té la difícil
missió de no repetir el lloc de representació. D’un
equip de més de 180 persones que desenvolupen tasques diferents, unes més lluïdes, d’altres
més anònimes, però totes elles importants. D’un
pessebre que té les portes obertes a tota la gent
i col·lectius que hi vulguin col·laborar. A totes
les persones que durant aquests anys heu posat el
vostre gra de sorra us volem dedicar aquest treball.

El lligam entre el Pessebre Vivent de Ribes i la Coordinadora ha estat important des del primer moment.
El 1997 el ribetà Carles Soler entrà a formar part de
la junta directiva de l’Associació com a responsable
de la secretaria interna, i va ocupar aquest càrrec durant diversos anys. Posteriorment, el 1998 en crear-se
el primer web de l’Associació, aquest s’allotjà dins el
portal ribes.org i continuà vinculat al portal ribetà fins
a finals de la primera dècada del 2000.

AGRAÏMENTS

El 7 de març de 2004 Ribes acollí la XIV assemblea
general de l’Associació Coordinadora de Pessebres
Vivents de Catalunya, coincidint amb el 15è aniversari del nostre pessebre vivent. Aquesta assemblea, a
banda de servir per fer el balanç de la Coordinadora
de l’any anterior, és un gran aparador pel pessebre
que l’acull. Aquest acte consta de l’anada al lloc on
es presenta el pessebre vivent i una petita mostra dels
quadres, l’assemblea i un dinar de cloenda. A Ribes,
donat el caràcter itinerant del pessebre s’escollí Sant
Pau. Allà es va fer un esmorzar i la representació
d’alguns quadres pels voltants de l’ermita. De Sant
Pau la gent es traslladà a la seu dels Xulius, on a les
12 començà l’assemblea general de la Coordinadora.
En acabar es va poder visitar un altre dels indrets emprats al pessebre, Sota-ribes, de camí cap a dinar, a
Mas Solers. Més de 150 persones prengueren part en
el dinar, amb presència de les màximes autoritats del

Aquest treball no hauria estat possible sense les
facilitats donades per l’entitat Els Xulius, que ens
han obert les portes del seu arxiu, ni sense l’ajuda
de Claris Caldés, Anton Ferret, Neus García, Jordi
Giralt, Marina Ill, Joan Inglada, Jordi Inglada, Josep
Juliachs, Josep Mesía, Montse Mestre, Neus Milà,
Josep Miret, Núria Miret, Teresa Pascual Puig, Marta
Penas, Marta Reina i Oriol Vidal.
Agraïm especialment la col·laboració d’en Manel
Font a l’hora de confeccionar el mapa de Ribes amb
els indrets on s’ha representat el pessebre vivent, així
com les constants aportacions que ens han fet en Joan
Carbonell, la Lourdes Cuadras i en Jordi Guillaumes.
Tampoc ens podem oblidar dels centenars de persones que durant aquests 25 anys han permès que
aquest Pessebre Vivent hagi tirat endavant.
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