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fred. La jove mestressa que duu una gallina, la del 
cistell d'ous i el sac de farina. Aquells que sonant 
van fent son camí: el del flabiol i el del tamborí. Del 
sac de gemecs el que sempre plora i el de la 
simbomba que ronca tothora. També els tres 
pastors que fan el sopar i couen les sopes i 
llesquen el pa."
Ja hi som tots, ja tornem a tenir les figuretes 
arrenglerades damunt de la taula del menjador 
esperant, ansiosament, que els atorguem un bon 
lloc en el nostre pessebre. Elles s'ho miren en 
silenci, però saben de ben segur que durant uns 
dies seran protagonistes de l'escena més màgica 
de la nostra llar. Grans i petits passarem estones 
observant-les i, quan vinguin convidats a casa a 
menjar bona vianda per Nadal o Sant Esteve, 
tothom deixarà anar un "ooooooh, que bonic!" quan 
apropin la mirada al nostre pessebre. Els més petits 
potser hauran de fer un saltiró per poder veure'l tot, 
de tan alt com és, però sempre hi ha algun pare, 
avi, oncle o cosinet que se n'adona, que els agafa a 
coll i que els explica la història del naixement de 
Jesús i el simbolisme de cadascun d'aquests 
personatges tan entranyables... 

Torna el pessebre i, un any més, des de 
l'Associació de Pessebristes de Girona 
aprofitem aquest espai per desitjar-vos a tots 
unes molt bones festes. Nosaltres també tornem 
un any més, ja hi som tots, a punt per portar 
aquesta tradició a la nostra estimada ciutat i per 
apropar de nou el pessebre a tots els qui en 
vulgueu i en sabeu gaudir com nosaltres. 

"La dona que renta, la vella que 
fila, i el brau caçador que sempre 
vigila. La noia que porta la gerra i 
el pa, i aquell pescador que al riu 
va a pescar. El vell que la terra 
remou amb catxassa i el que es 
veu el vi de la carabassa. El del 
feix de llenya i aquell pastoret que 
va amb la catxutxa perquè té molt 


