
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 

En dies de gran afluència de públic l’organització del Pessebre Vivent del Bages es reserva el 
dret d’iniciar les representacions abans de l’hora anunciada. 

Un cop iniciada cada sessió, la taquilla començarà la venda d’entrades de la següent.  Pel servei 
de megafonia es donarà informació puntual.  

El Carnet Super 3 és gratuït fins al dia que es facin 15 anys -presentant el carnet a taquilla-. 

Aforament: Per tal de que tothom pugui gaudir de l’espectacle, les sessions s’agruparan per 
grups de 250 persones.  

Durada de la representació: Les representacions tenen una durada aproximada de 1 hora. 

Hi ha servei d’entrepans i begudes. 

1. Benvinguda 

2. Presentació Pessebre 

3. Anunciació de la Verge 

4. Edicte d’Empadronament 

5. Camí de Betlem 

6. Casa de Joan Baptista 

7. La Cova del Naixement 

8. Anunci als Pastors 

17. Orgia d’Herodes 

18. Fugida a Egipte 

19. Matança dels Innocents 

20. Fusteria de Natzaret 

21. Joan Baptista 

22. Vida de Poble i Rentadores 

23. El Mercat i la bassa 

24. Fuet de Fals de record 

9. La Balma del Majoral 

10. Els Rabadans 

11. Vivint al Ras 

12. Pouant Aigua 

13. Els Mags d’Orient 

14. Les Verges i la Processó 

15. Mercaders del Temple 

16. Presentació al Temple TORRES DE FALS 

PESSEBRE VIVENT  
DEL BAGES 
40a Edició 

Nadal 2018 



Dates Representacions Nadal 2018-2019 

22 i 23 desembre: una sessió a les 18:30 

26, 29 i 30 desembre: dues sessions a les 18:30 i 19:30 

1 i 6 de gener: una sessió a les 18:30 

Com arribar-hi 

Adreça GPS:  Les Torres de Fals 41°45'22.8"N 1°44'01.4"E  

Informació              
www.pessebre.cat 

facebook.com/pessebreviventdelbages 
938 368 169  -  608 525 737 
654 029 779  -  938 368 011 

Premis al Pessebre Vivent del Bages Torres de Fals 

Premi Nacional de Cultura 1992 -  Generalitat de Catalunya 
Premi “el 7 de l’Escena” -  Regió 7 

Premi Ateneus 1992 
Premis Jove Cambra Manresa - BAGENCS 2001 

Pròleg del Pessebre Vivent de les Torres de Fals 2018 

El  pessebre  correspon a  la tradició  cristiana de les celebracions  de Nadal.  És la  
representació del naixement i la infantesa de Jesús i el seu entorn familiar,  geogràfic i 
social, en paisatges de la llunyana Palestina de l’època romana. 

En el Pessebre vivent de les Torres de Fals són les persones vives les que representen 
les  figures en un espai mediterrani  perfecte: amb les seves atzavares, figueres de 
moro i magraners de veritat i que ens acompanyen pels camins ben traçats al costat 
dels boixos i dels llentiscles. 

Aquest  Pessebre  demostra la persistència  d’una  tradició  nadalenca  d’arrels       
mediterrànies que els veïns de Fals, Rajadell i d’altres localitats de l’entorn mantenen 
ben altament i generosa, amb una gran capacitat d’organització i esforç que aturen el 
temps i retrocedeixen a la recerca d’altres èpoques. Són figures humanes que        
contemplen un món sovint inhòspit com la fugida a Egipte per part de la família de 
Jesús,  perseguida per ordre del govern, i també la pèrdua dels innocents, els fillets 
petits de moltes famílies jueves assassinats pels soldats que es mouen entre les     
ombres. 

Cada hivern, i ja en fa quaranta, es renova la il·lusió de les persones figurants que a 
les Torres de Fals exposen la vida d’aquells temps amb sensibilitat i austeritat, com 
una alternança de llums i ombres dels capvespres, mentre l’olor de boix i de molsa, 
amb la remor dels saltants d’aigua seran la continuació de la vida de l’endemà;  així 
doncs com cada Nadal el Pessebre uneix allò que és efímer amb el que és perdurable. 

Que per molts anys pugueu fer i gaudir del PESSEBRE VIVENT DE LES TORRES DE FALS! 

Agnès Torras i Casas 
Pedagoga 

Restaurants                            El Molí de Boixeda 

(Fals) 938 368 126 - 627 984 229 

La Masia de Canet 
(Canet de Fals) 938 368 151  

El Reguer  
(Rajadell) - 938 368 179 

Ca l’Isclet (caps de setmana menú)  

(Rajadell) - 938 368 098 

Cal Miliu  
(Rajadell) - 938 368 076 

 

Organitza            

Col·laboracions     
  Parròquies de Rajadell i Sant Vicenç de Fals 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

VOLEM FER ARRIBAR UN AGRAÏMENT ESPECIAL A TOTES AQUELLES ENTITATS, EMPRESES I 
PERSONES QUE DESINTERESSADAMENT COL·LABOREN EN EL PESSEBRE 

Fotografies de Salvador Redó/Regió7 


