
El 2021 va tornar a ser un any afectat per la pandèmia de la
COVID-19. Tot i això, l'activitat dins del món pessebrístic
de l'associacionisme, en general, es va anar recuperant. Es
van organitzar molts dels actes del calendari anual, però,
en tots els casos, condicionats per les normatives
sanitàries establertes.
Dins del pessebrisme hi va haver de tot. Mentre unes
entitats completaven el calendari nadalenc sense massa
canvis, d'altres, com la nostra, es veien abocades a fer
alguns canvis. Les característiques del nostre local de
treball i d'exposicions van fer que, novament, no es pogués
realitzar el taller de pessebrisme i que es busqués un altre
indret pel muntatge de l'exposició de diorames, igual com
es va fer el Nadal del 2020 al pati de Jaume I de
l'ajuntament.
La mostra que va tenir un format diferent al del darrer any;
portava per títol “El pessebre: del popular a l'artístic”. 
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Al rètol de l'entrada s'hi podia llegir: “Es tracta d’una
exposició que vol oferir al visitant dues visions del
pessebre, segons les tècniques utilitzades en el seu
muntatge”. Estava formada per un pessebre popular de
petit format, un altre de gran -on dominaven els elements
naturals com el suro, la molsa, la terra..., a més d'alguna
construcció-, i un diorama de 4 metres quadrats, tancat,
que es podia veure a través de dues finestres. Completaven
l'exposició una mostra de materials utilitzats per fer els
pessebres i un esbós/maqueta del diorama. Es muntà a la
Torre dels Advocats de l'Antiga Audiència, i va tenir una
bona acollida. Fou visitada per moltes persones,
principalment de fora la ciutat, que anaven a veure la
maqueta de la Tarragona romana que es trobava al mateix
edifici i, a la vegada, aprofitaven per veure els pessebres.
L'associació també va continuar amb la tradició de portar
els pessebres a diferents llocs de la ciutat. Així, a les dues
seus on tenim les dependències, Espai Entitats El Serrallo i
església de Sant Antoni de Pàdua, s'hi van instal·lar
diorames; un fragment pessebrístic va estar present al
despatx de l'alcaldia i, igual com l’any anterior, es van
poder veure fragments a algunes farmàcies de la ciutat. A la
Catedral es muntà el tradicional pessebre, i no van faltar
els diorames als mercats Central i de Torreforta.
Fora de la ciutat, també es van aportar dos diorames a
l'exposició que muntà l'Associació El Pessebre dels
Pensaments de Móra la Nova i es participà a la IX Mostra
de Fragments de Pessebres de Tavèrnoles. Altres fragments
també van formar part del pessebre monumental de Parets
del Vallès.

Al CRAI de la URV es va organitzar una interessant
exposició amb el títol “El Pessebrisme: història, cultura i
tradició”. S'hi mostrava una col·lecció de publicacions de
caire pessebrístic propietat de l'associació i de fons
particulars, apropant, d'aquesta manera, el pessebrisme a
la comunitat universitària.
Novament s'organitzà l'activitat “Comparteix el teu
Pessebre”, que es va idear l’any 2020 ja que no es
convocava el concurs, però, com que va tenir una bona
acceptació, es tornà a fer, tot i que també es convoqués el
92è Concurs de Pessebres.

"Les
característiques
del nostre local
de treball i
d'exposicions
van fer que,
novament, no
es pogués
realitzar el
taller de
pessebrisme i
que es busqués
un altre indret
pel muntatge de
l'exposició de
diorames."
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Després que el “Congreso Nacional de la Federación
Española de Belenistas” del 2020 s'hagués de celebrar de
forma virtual per culpa de la pandèmia, del 4 al 7 del passat
mes de novembre Còrdova va acollir els congressistes
participants a la LIX edició. Els 250 pessebristes i
acompanyants que van assistir-hi van poder gaudir d'uns
dies molt agradables dedicats al pessebrisme i van visitar
els llocs més emblemàtics de la ciutat.
A l'acte de cloenda es van lliurar els “Trofeos FEB”
corresponents a les edicions 2020 i 2021. Una de les
persones guardonades, a proposta de l'Associació
Pessebrista de Tarragona, va ser Eugeni Bosch Margalef,
que va ser el president de l'associació entre el 2001 i el
2015.
L'Eugeni ha estat una persona que ha viscut el pessebrisme
des de diferents vessants, ja sigui des de dins de
l'associació o bé des de fora. De molt jove va començar a
comprar figures per ambientar els seus pessebres, que
posteriorment passarien a formar part d’una magnífica
col·lecció, amb peces úniques realitzades per reconeguts
escultors. Uns pessebres amb els quals guanyà concursos.
L'any 1986, juntament amb un grup d'amics, va fundar
l'Associació Amics del Pessebre, que durant la segona
meitat dels anys 80 va organitzar, entre altres, unes
magnifiques exposicions de diorames. En Bosch, sense
dubte, era una persona mereixedora de rebre del guardó.

EUGENI BOSCH,
"TROFEO F.E.B.
2021"
El guardó es va lliurar
en el marc del "LIX
Congreso Nacional de
la Federación Española
de Belenistas"
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Després que la situació viscuda per la pandèmia fes impossible la
realització del concurs de pessebres del Nadal del 2020, el passat
desembre, atès que les condicions havien millorat, es procedí a
convocar la 92a edició, però amb menys categories i un format
totalment diferent al que s'havia utilitzat anteriorment.
La inscripció es va fer a través de correu electrònic. Els
concursants van enviar un seguit d'imatges; això va permetre al
jurat valorar els treballs presentats sense haver de fer el
corresponent desplaçament a l'indret on es trobava els pessebres.
Aquestes novetats i la convocatòria feta amb data bastant
avançada va comportar que la participació fos més minsa que en
edicions anteriors. El veredicte va ser el següent:

Familiar artístic
1r premi: Joan Enric Bonastre Mañes
2n premi: Nil i Iu Bertran Sans
3r premi: Àngel Puértolas Ramon
Diploma: Joan Boronat Cabré
Diploma: Francesc Blasco Martorell
Diploma: Josep Manchó Ortiga
Diploma: Agustí Mallol

Familiar popular
1r premi: Nemesio Rodríguez i Raimundo Sabariego
2n premi: Joan M. Llatzer
3r premi: Isabel Bitria Ibars
Diploma: Familia Nasarre-Domènech

Col·legis/instituts
Premi: CEE Sant Rafael

El lliurament dels premis i diplomes es va celebrar el dia 2
de febrer a l'entrada de l'Espai Entitats el Serrallo. Es
tractà d'un acte d'accés restringit i comptà amb la
presencia de la majoria dels guardonats.

92 CONCURS DE
PESSEBRES
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Fa unes setmanes un llamp va  afectar la
Torre dels Escipions, produint, entre                
altres desperfectes, una gran escletlla en
una de les cares i el moviment d'algun dels
carreus de la part superior.
La torre es tracta d’una construcció de
caràcter funerari situat a tocar de l'antiga
Via Augusta. Cal tenir present que els
romans no podien enterrar o incinerar els
difunts dins la ciutat, i, per aquest motiu,
s'han pogut trobar diferents tipus de
mausoleus fora muralles. En una de les
cares d'aquesta torre, actualment
incompleta, es poden veure dos relleus
representant el déu Atis, que era
considerat el protector dels difunts i de la
seva resurrecció.
Durant molts anys es va creure que era la
sepultura dels germans Escipions, herois
romans morts durant la 2a Guerra Púnica
(s. III aC), però diferents estudis realitzats
el segle passat van concloure que
difícilment es podia tractar d’una
sepultura dedicada a ambdós generals, car
no concordaven les dates de la seva mort i
la de la construcció de la torre (s. I dC).
Possiblement es tracta d'un mausoleu
erigit per una família per contenir les
cendres d'alguns dels seus membres.
Al diorama que l’any 2014 van construir
Josep M Borrut i Gloria García, la Torre
dels Escipions va ser la construcció al peu
de la qual es representà el Descans a la
Fugida d’Egipte, amb figures de l'escultor
Daniel José Pons. Actualment aquest
diorama es pot veure a l'exposició
permanent de la Casa Canals.

indret
pessebrístic
L A  T O R R E  D E L S  E S C I P I O N S
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El 29 de juny de 1963 es
reuniren a Madrid
representants de cinc
associacions per constituir
la “Federación Española
Belenista”. Tres anys més
tard l'Associació
Pessebrista de Tarragona
s'hi federava i passava a ser
l'encarregada d'organitzar
la trobada nacional de 1967.
Del 30 d'abril al 4 de maig
Tarragona va acollir els
participants a la “V
Asamblea Nacional
Pesebrista”. Per cert,
atenent la nomenclatura
que es feia servir
normalment a Catalunya, la
presidència de la FEB, que
en aquell bienni
corresponia a l'associació
de Pamplona, va autoritzar
la utilització de la paraula
“pesebrista” en lloc de
“belenista”.
Les reunions es van
celebrar a la sala d'actes de
les dependències de
l'ONCE, amb la
corresponent autorització
governamental, i una
vegada pagades les 25
pessetes en concepte de
taxes. Però l'acte de
cloenda, presidit per
l’Excm. i Rvdm. Sr.  

ASSEMBLEA DE
LA F.E.B. A LA
TARRAGONA DEL
1967

diferents indrets de la
província. S'organitzaren
excursions per visitar els
Monestirs de Poblet i de
Santes Creus, la població
de l'Espluga de Francolí i
Salou com a capital de la
Costa Daurada. En ambdós
municipis el grup va ser
rebut per les autoritats
locals.
Els més de cinquanta
congressistes vinguts de la
resta de l'estat es van
allotjar a l'hotel Sant Jordi.
Prèviament s'havia demanat
a la “Organización Sindical
de Educación y Descanso”
la utilització de les
dependències de la Ciutat
Residencial, però per
aquelles dates no disposava
de places.
A tots els assistents se'ls
obsequià com a record amb
una rajola esmaltada obra
de l'artista tarragoní
Marcelo Riera Pàmies. I tal
com destacava la premsa
local, van quedar molt
satisfets per l'acollida i les
atencions rebudes.

Benjamín de Arriba y
Castro, Cardenal-
Arquebisbe de Tarragona,
es va fer al saló de plens de
l'Ajuntament, i comptà amb
la presència de les
principals autoritats
provincials i locals.
Com a totes les trobades
nacionals, es lliuraren els
premis FEB a persones o
entitats que treballen en
pro del pessebrisme. Però
en aquella ocasió també es
concedí el títol de Soci
d'Honor de l'associació
tarragonina al Sr. Rafael
Fernández Martínez,
Governador Civil de la
província.
Durant els cinc dies es va
poder gaudir d’una extensa
programació d'actes. Una
visita als monuments de la
ciutat, amb un atractiu
passeig nocturn per les
muralles il·luminades on
s'hi havia instal·lat un
pessebre amb figures
d'Eustaqui Vallès, o un
desplaçament per veure
dues construccions
icòniques de l'època a la
Ciutat Residencial i a la
Universitat Laboral.
Els darrers dos dies es van
aprofitar per conèixer
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La Vanguardia, 27-12-1967.

La Vanguardia, 5-5-1967.

La Vanguardia, 14-12-1967.
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"L'emotivitat de
l'acte es va fer
palès en tot
moment..."

 

A l'assemblea de la FEB celebrada el 14 de març del 2021
s'acordà, per unanimitat, concedir la Insígnia d'Or de la
FEB a títol pòstum a Carles Tarragó i Gatell. El
lliurament del guardó a la família es va fer a la nostra
ciutat el passat 11 de desembre.
Un bon nombre de pessebristes d'arreu de l'Estat i
molts amics d'en Carles ens vam reunir a l'església de
Sant Antoni de Pàdua per assistir a la celebració
eucarística i, posteriorment, traslladar-se a la sala
d'actes del Col·legi d'Advocats, on es procedí al
lliurament, per part de M. Antonia Martorell, Presidenta
de la FEB, del guardó a Montserrat Tarragó, germana
d'en Carles, qui va agrair la distinció rebuda en nom de
tota la família.
L'emotivitat de l'acte es va fer palès en tot moment amb
les paraules que els presidents de l'Associació
Pessebrista de Tarragona i de les federacions Catalana
(FCP), Española (FEB) i Internacional (UNFOEPRAE) van
pronunciar. L'acte, que es va transmetre en directe pel
canal Youtube de la FEB i que es va difondre pel
Facebook, es va cloure amb la interpretació d'unes
nadales per part del Cor Mos Cantars de Tarragona.

INSÍGNIA D'OR
PER EN CARLES
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CURSET DE PESSEBRISME

Després de dos anys sense poder organitzar-ho, durant aquests mesos d'abri l  i  maig
s'està desenvolupant,  a la cripta de l 'església de Sant Antoni de Pàdua, un curset de
pessebrisme. Els participants treballen diferents tècniques uti l itzades en el
muntatge de construccions de poliestirè extruït .

DIORAMA DE PASSIÓ

Enguany tampoc ha faltat el  diorama de passió a l 'entrada de l 'església de Sant
Antoni de Pàdua.  En aquesta ocasió s 'hi  representava l 'entrada de Jesús a
Jerusalem.

CONCURS DE RETALLABLES

El soci Joaquim Nolla va quedar f inalista al  XV Certamen FEB de Diseño de
Nacimientos Recortables (2021)  que un any més va convocar la “Federació Española
de Belenistas” .  Els dibuixos de les f igures estaven inspirats en les del  pessebre,
obra de l 'escultor tarragoní Eustaqui Vallès,  que durant molts anys van vestir el
pessebre municipal  de la nostra ciutat.

INFORMACIONS BREUS

NOVA ASSOCIACIÓ S'INCORPORA A LA FEDERACIÓ CATALANA

·A la darrera assemblea de la Federació Catalana de Pessebristes celebrada el  passat
mes de març,  es va donar d'alta com a federada una nova associació de les nostres
comarques.  Es tracta dels Pessebristes d'Altaful la.  Benvinguts.

CAMÍ DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

El passat 5 de gener el  “Ministerio de Cultura y Deporte”,  a través de la “Dirección
General  de Bellas Artes”,  va iniciar l 'expedient per a la declaració del  Pessebrisme
com a Manifestació Representativa del  Patrimoni Cultural  Immaterial .

CANAL DE YOUTUBE

L'associació disposa d'un canal de Youtube on es poden veure imatges d'algunes de
les nostres exposicions i  activitats:

https://www.youtube.com/channel/UCw1ai6U8dezG7BFdrFlMcEQ

• Foto portada: Pessebre de l'exposició “El Pessebre: del popular a lartístic”. Antiga Audiència · Nadal 2021.
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