Nadal al Pinell

Exposició
de
pessebres
Els pessebres es podran veure a
diferents llocs del Pinell,
del dia 12 de desembre al 9 de gener
WWW.MESVIUQUEMAI.CAT

Origen dels pessebres
La representació del naixement de Jesús ve de lluny. Al segle IV un relleu
d’un sarcòfag romà ja representa l’escena d’uns pastors adorant el
Messies: aquesta fou la representació més antiga del misteri de Nadal.
A Catalunya tenim notícies d’un pessebre l’any 1300, molt
probablement per influència franciscana. Sabem que a final del segle XVI ja
hi havia pessebres familiars, i suposem que l'activitat es va divulgar
ràpidament.
Són molts els aficionats a crear pessebres i diorames de la representació
del naixement de Jesús, i al Pinell, hem volgut exposar un recull de
pessebres fets per diferents artistes locals i d'arreu de Catalunya.

Esta exposició també és una invitació a tots els veïns i veïnes
a sumar-se a la iniciativa, a engrandir-la i descobrir les
joies del pessebrisme que també hi ha en les diferents cases
del municipi

Primer any
En esta primera edició, es compta amb una exposició diversa que recull
pessebres, diorames i pessebres en miniatura.
Hi participen artistes del pessebrisme amb diferents estils, amb un total
de deu pessebres que inclouen una representació del sindicat, la
nostra Catedral del Vi. Així com la col·lecció de cinquanta pessebres en
miniatura, provinents de diferents llocs del món, que es caracteritzen per
la seva originalitat.

Participants
Germán Machí, de Campredó (Baix Ebre), autor
del pessebre de la Catedral del Vi
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Isabel Belló Porta, de La Fuliola (comarca de
l'Urgell)
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Ignasi Biarnés, d'Ascó (la Ribera d'Ebre) i membre
de l'Associació el Pessebre dels Pensaments de
Móra la Nova
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Anna Álvarez Montaña, de Corbera d'Ebre (Terra
Alta)
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Àngel Altadill, pessebrista local
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Josep Maria Àlvarez, pessebrista local
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Elvira Dealbert, col·leccionista local de pessebres
en miniatura
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Parròquia del Pinell de Brai, amb la col·laboració
del veïnat
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Rosa Maria Amposta, pessebrista local
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llocs d'exposició (mapa a la pàgina seguent)
Els pessebres situats als diferents aparadors seran visitables totes els
dies hasta el 9 de gener.
A la Parròquia hi ha dos pessebres, que es podran visitar tots els dies
de 10 h a 13 h (també segons horari de la Parròquia)
El pessebre de Josep Maria Àlvarez es podrà visitar segons
disponibilitat del propietari, es pot contactar prèviament al 626316012.
I el pessebre de Rosa Maria Amposta es podrà visitar segons
disponibilitat de la propietària.

1 - Aparador Llorença Vallespí
2 - Aparador Ca Bertomeu
3 - Aparador Ca Miranda
4 - Església
5 - Ca Joan Serres
6 - Aparador Ca Montagudet
7 - Ca Pitxell
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