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JESÚS MESTRE CAMPI

Fra Valentí Serra ha publicat a la col-
lecció L’Ermità, d’Edicions Morera, 
Entrem dins del pessebre, un llibre 
que ens descriu en detall les diver-
ses parts que formen el pessebre 
dins de la tradició catalana i fran-
ciscana. Va ser presentat el 15 de 
desembre per Josep Mañà, especi-
alista en festes populars catalanes, a 
la Casa dels Entremesos. Es descriu 
les figures i el seu simbolisme, i fins 
i tot els anacronismes del pessebre 
popular, aquelles figures que no es 
corresponen a l’època que va viure 
Crist. Com i quan cal fer el pesse-
bre, i la tradició de mantenir-lo fins 
a la Festa de la Candelera, tot i que 
en alguns indrets també és costum 
desfer-lo després de la Festa de Reis. 
I també dedica una part a la pui-
xança del pessebrisme a Catalunya i 
de la seva tradició a Barcelona.

El volum conclou amb un repàs 
als àpats i celebracions nadalen-
ques ancestrals, i amb una reflexió 

sobre l’espiritualitat del pesse-
bre, i cita al papa Francesc: “El 
pessebre conté diversos miste-
ris de la vida de Jesús i ens els fa 
sentir propers a la nostra vida 
quotidiana”. Per Fra Valentí, 
el pessebre s’ha consolidat 
com a part integrant de la 
tradició i de la identitat cata-
lana i, en bastir cada any el 
betlem, revivim l’entranya-
ble tradició de continuar 
expressant —en la bellesa 
de la simplicitat dels nostres naixe-
ments— la visualització plàstica del 
naixement de Crist. Com és habi-
tual en les obres de Fra Valentí, a 
part de contenir nombroses cita-
cions erudites de caràcter histò-
ric, també conté il·lustracions, un 
extens glossari, fonts i bibliografia 
i un índex de noms.

Fra Valentí també és un dels pro-
tagonistes destacats de l’imaginatiu 
pessebre que l’escultora Olga Ricart 

El pessebre, un petit 
univers a les teves mansEL JARDÍ

Com cada Nadal, la Fundació J.V. Foix ha publicat un lli-
bre amb documents del poeta sarrianenc, en aquest cas 
els articles que va publicar a la revista Serra d’Or entre 
els anys 1960 i 1962. Inclou un pròleg d’Antoni Martí 
Monterde. L’edició de Documents propis i textos d’altri, 
a cura de Margarida Trias, és molt curosa i ordenada, 
com ja ens té acostumats, l’ha publicat Edicions 62.

El volum recull prop de cinquanta articles, la majo-
ria crítiques literàries, tant d’autors de parla catalana 
com d’altres llengües, però també inclou algunes 
opinions sobre tea-
tre, arts plàstiques, 
filosofia, política o 
identitat catalana. 
Aquesta diversitat de 
matèries ens permet 
copsar una vegada 
més l’extraordinari 
nivell cultural de 
Foix, sempre atent 
a les novetats literà-
ries d’arreu del món, 
com ens demostra 
en un text de febrer 
de 1961, dedicat a la 
beat generation i als 
joves escriptors ame-
ricans.  

J. V. Foix a Serra d’Or

crea cada any i exposa en una fines-
tra del carrer Jaume Piquet. És tot 
un regal pels veïns de Sarrià! Aquest 
any, l’Olga ha situat el pessebre al 
mar, i l’escena del naixement és dins 
d’una pastera. No només si veu el 
tràfec de la superfície marina, sinó 
també el fons del mar habitat per 
tot de curiosos animals i perso-
natges. El podreu admirar fins a la 
Candelera.  




