
            Del 5 de desembre al 10 de gener

INAUGURACIÓ

5 de desembre de 2015, a les 17 h, a Can Trincheria



De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 
17 a 19 h

Caps de setmana i dia 8 de desembre 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener 
de 18 a 20 h

* Tots els equipaments que acullen 
la Mostra mantenen el seu horari 
d’obertura habitual.

www.olotcultura.cat

1. EDIFICI DE L’HOSPICI
2. MUSEU DELS SANTS D’OLOT
3. CAN TRINCHERIA
4. BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
5. CLAUSTRE DEL CARME
6. SANTUARI DE LA MARE DE DÉU 
DEL TURA 

SEUS

HORARIS 



1. EDIFICI DE L’HOSPICI
Carrer de l’Hospici, 8

Sota les voltes del pati
UNA MIRADA A LA NOSTRA TRADICIÓ.           
HISTÒRIA DEL PESSEBRISME OLOTÍ:               
DIORAMES D’OLOT I LA GARROTXA
Mostra de prop de cinquanta diora-
mes que ens permeten fer un repàs 
complet a la història del pessebrisme 
olotí des dels anys 40 del segle passat 
fins als nostres dies. Amb treballs de 
Maurici Valls Quer, Jordi Farjas, Ma-
nel i Josep Traité, Sebastià Congost, 
Miquel Fluvià i un llarg etcètera que 
ens ajuden a conèixer l’evolució de la 
tradició pessebrista a la ciutat d’Olot.

Sala Oberta 2
PASTORS HI ARRIBAREN. GRANS MESTRES 
FIGURAIRES DEL PESSEBRISME
Un repàs a l’obra dels principals figu-
raires olotins, del nostre país i tam-
bé de la resta de l’Estat espanyol, per 
veure com ha anat evolucionant el 
prototip de figura de pessebre i com 
es fixa el seu model de tradició olo-
tina perpetuada i difosa àmpliament 
pels tallers dels sants. D’altra banda, 
l’exposició vol treure a la llum les pe-
ces que constitueixen l’extraordinari 
Fons Joaquim Renart dipositat al Mu-
seu dels Sants d’Olot.

Pati de l’Hospici
LLUM NAIXENT – ROSA SERRA
A partir del poema “La Nit de Nadal” 
de l’olotí Jaume Bofill i Mates, àlies 
Guerau de Liost (Olot 1878 - Barce-
lona 1933), l’escultora Rosa Serra ens 
proposa un muntatge ple de poesia 
al bell mig del Pati de l’Hospici.



2. MUSEU DELS SANTS
Carrer de Joaquim Vayreda, 9

Planta baixa
I dels Reis..., què en sabem?
Així comença la conversa parlant 
dels Reis i apareixen preguntes com 
ara: Com es diuen?, Com van vestits?, 
Quins Reis coneixem? I en Joel amb 
veu seriosa ens diu: “Jo conec un rei, 
és el Rei del Silenci”. A partir d’aquí 
cada alumne dibuixarà i vestirà el seu 
rei, li posarem un nom i en parlarem. 
A més, li farem una corona diferent i 
única, cadascú per al seu rei.

Treballs realitzats pels alumnes de 
les especialitats de Joc plàstic, Ex-
pressió plàstica  i Dibuix i pintura, de 
l’Escola Municipal d’Expressió.

Segona planta 
ELS TRES? REIS? 

ELS ESTRANYS VISITANTS
De tots els episodis de la infància 
de Jesús, potser el més conegut és 
el dels Reis Mags. Aquest episodi 
està tan gravat en la mentalitat po-
pular, que milions de nens i nenes a 
tot el món esperen amb fruïció que 
aquests màgics personatges els dei-
xin algun regal.

Però, què en sabem, exactament, 
d’aquests mags? D’on procedien? Per 
què van desaparèixer de la història 
sense deixar rastre si foren els pri-
mers estrangers que van descobrir 
el secret del Nen Déu amagat en la 
criatura que havien vist a Betlem? 
Eren tres, realment? Com es deien? 
Què buscaven? 



 

3. CAN TRINCHERIA
Carrer de Sant Esteve, 29

Entrada
MIQUEL PLANA. NADALES I CALENDARIS
Miquel Plana (Olot, 1943-2012) for-
ma part de la Mostra de Pessebres 
mitjançant les seves populars nada-
les i els seus calendaris. 

Plana va ser pintor, gravador, di-
buixant i editor, a més d’un referent 
de la bibliofília catalana amb una 
obra molt extensa i variada, en la 
qual sempre han tingut un lloc espe-
cial la poesia i el pensament. 

Primer Pis
DÉU VOS GUARD: NO ÉS AQUÍ QUE FAN                    
PESSEBRE?

PESSEBRE DE SALÓ DE LA CASA 
Al segle XVIII el pessebre surt de les 
esglésies i convents per muntar-se a 
cases aristocràtiques. Es comença a 
instal·lar dins d’un aparador i allí res-
ta exposat tot l’any, com un element 
més de la decoració de la casa. 

El pessebre de Can Trincheria respon 
al model tradicional de pessebre de 
saló, alhora que incorpora escenes 
de la passió de Crist, altres de caràc-
ter devocional, i un ampli ventall 
d’elements de caràcter folklòric que 
envolten l’escenificació del naixe-
ment.

PESSEBRE POPULAR
De les cases nobles i senyorials, la 
pràctica del pessebre s’estén als es-
trats més modestos de la societat. 
Així neix, al segle XIX, el pessebre 
popular que cada any es munta i es 
desmunta creant paisatges i escenes 
pròpies, allunyades del relat evan-
gèlic.

Al saló de Can Trincheria es mostra 
un pessebre popular fet per David 
López amb figures de fang de les fi-
guraires olotines Ester Font i Laura 
Baldrich.



4. BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
Finestrals del carrer de Sant Esteve

POSTALS DE CERÀMICA
Amb dibuixos del Pessebre i dels 
seus protagonistes, els alumnes de 
ceràmica de l’Escola Municipal d’Ex-
pressió volen fer del Nadal una festa 
de pau.

5. CLAUSTRE DEL CARME
Carrer d’Antoni Soler, 3

Un aire celestial
Els alumnes dels Estudis Superiors de 
Disseny Gràfic i d'Interiors de l'Escola 
d'Art i Superior de Disseny d'Olot ens 
proposen una experiència sensorial 
on l'espai es transforma per fer aflo-
rar un sentiment d'esperança i ger-
manor.

6. SANTUARI DE LA MARE DE DÉU 
DEL TURA
Carrer de l’Aigua, 12

“ES Guarnia EL Pessebre…”
Entre els pessebres històrics docu-
mentats a Olot, un dels més interes-
sants és el que es bastia al santua-
ri de la Mare de Déu del Tura. Un 
pessebre català de figures vestides 
de tradició napolitana. Per a aques-
ta edició de la Mostra de Pessebres 
proposem la recuperació d’aquest 
pessebre al seu emplaçament origi-
nal, d’acord amb la descripció que en 
fa el prevere mossèn Domènec Bal-
cells (1869-1927).



activitats de la mostra



Activitats al Museu dels Sants
Fes Nadal decorant les teves galetes

Diumenge 6 de desembre, a les 11 h 
Taller infantil de decoració de galetes de
Nadal.
A càrrec de Mireia Ramon – Olor de canyella 
d’Olot.
Edat recomanada: A partir de 5 anys.
Activitat gratuïta (Places limitades. 
Cal inscripció prèvia al 972 266 791). 

APERITIUS FÀCILS DE FER I PER QUEDAR BÉ

Diumenge 6 de desembre, a les 
18.30 h 
Taller de cuina per fer aperitius per les festes 
de Nadal.
A càrrec de David Colom del restaurant L’Hos-
talet d’Hostalets de Bas, del grup Cuina Vol-
cànica.
Activitat gratuïta (aforament limitat).

POSTALS DE NADAL

Dissabte 12 de desembre. D’11 a 12 
h i de 12 a 13 h 
Taller de postals de Nadal amb 
scrapbooking per a nens i nenes a partir de 7 
anys.
A càrrec de Gemma Ibars.
Activitat gratuïta (Places limitades. 
Cal inscripció prèvia al 972 266 791).

ELS TRES? REIS? Els estranys visitants

Dissabte 19 de desembre, a les 18 h 
Xerrada de Javi Palomo a l’entorn de l’origen 
i els textos referents a la llegenda dels Reis 
d’Orient, amb relació a l’exposició.

Visites guiades
Visites guiades per a grups amb reserva 
prèvia al telèfon: 972 266 762
Preu de la visita: 60 €/grup.



ALTRES ESPAIS PESSEBRÍSTICS
PER UN CAMÍ DE PESSEBRES
Recorregut a peu, amb bicicleta o en 
cotxe per diferents espais pessebrístics de la 
comarca. 
Organitzat per l’Agrupació de pessebristes 
d’Olot i la Garrotxa. Més informació: 
www.pessebristes-garrotxa.cat

PESSEBRE DE SANT FERRIOL

Del 6 de desembre al 6 de gener, de    
10 h a 21 h 
Pessebre de Lluís Badosa i Melció Teixidor a 
l’interior de l’església de Sant 
Ferriol.
Organitzat per l’Associació de veïns del barri 
de Sant Ferriol.

PESSEBRE VIVENT DE JOANETES

Dia 25 de desembre, a les 19 h, i 
dies 26 i 27 de desembre, a les 18 h
Un any més, i ja en són 25, el poble de Joane-
tes es transforma en una màgica icona pesse-
brística que inclou diverses escenes de la vida 
tradicional garrotxina.



ACTIVITATS DE NADAL A OLOT

Del 5 al 8 de desembre – Fira del Pessebre

12 de desembre – Taller de nadales, al Museu 
de la Garrotxa

12 de desembre – Concert de Nadal de la 
Garrotxa, a l’església de Sant Esteve

14 de desembre – Hora del conte: Per Nadal 
totes les ovelles van a la perruqueria, a la 
Biblioteca Marià Vayreda

18 de desembre – Caga Tió Solidari i concert, 
a l’Orfeó 

Del 18 de desembre al 10 de gener – Pista de 
gel, a la plaça Major

20 de desembre – Gran Cagada del Tió

20 de desembre – Cantada de Nadal de les 
corals olotines, a la sala El Torín

21 de desembre – Hora del conte: Escudella de 
nadales, a la Biblioteca Marià Vayreda

Del 23 al 31 de desembre – Parc lúdic dels 
ClicKs sobre el pessebre, a la sala El Torín

25 de desembre – Vetllada nadalenca, a l’Orfeó 

26 de desembre – Concert de Sant Esteve, al 
Casal Marià

26 i 27 de desembre – Els Pastorets d’Olot, a 
l’Orfeó Popular Olotí

Del 2 al 4 de gener – Campament reial

5 de gener – Cavalcada dels Reis Mags

10 de gener – Marxa nadalenca


