Pessebre vivent
Corbera de Llobregat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Baix Llobregat
Penyes del Corb

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.41874
1.92063
409800
4585805

Classificació
Número de fitxa:
08072-149
Àmbit:
Patrimoni immaterial
Tipologia:
Manifestació festiva
Estil / època:
Contemporani
Segle:
XX
Any:
1962
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Inexistent
Accés:
Obert
Ús actual:
Científic
Titularitat:
Pública
Fitxes associades:
L'Avançada, serral de la Penya del Corb, coll d'en Roig
Autor de la fitxa:
Helena Garcia Navarro
Data de registre de la fitxa:
dj., 16/06/2005 - 02:00

Descripció
Les funcions del Pessebre Vivent es realitzen cada any, des del segon diumenge del mes
de desembre fins l'últim del mes de gener, a l'entorn de la penya del Corb. Els actors, no
professionals, representen diverses escenes de la vida de Jesús, com l'Anunciació de
l'àngel a la Verge, el Naixement, l'aparició de l'àngel anunciant la Bona Nova, la fugida a
Egipte o la vida a Natzaret, alhora que mostren formes de vida tradicionals de la zona: els
pastors, la vida a una masia, el caga-tió... El circuit és d'aproximadament 700 metres.

Pàgina 1

Observacions:
Fotografia de Amics de Corbera.

Història
Durant la tardor de 1962 sorgí en un grup d'amics (Josep Rodrigo, Josep Canals Nicolau, Josep
Aragall, mossèn Francesc Mestres, Enric Canals, Josep Roca i Jaume Roca) la idea de
representar un Pessebre Vivent, partint de l'èxit de les carrosses presentades a les cavalcades
de les festes de la Mercè. La idea es va materialitzar durant les festes de Nadal d'aquell mateix
any, i la primera funció comptà amb només cinc actors. Des d'aleshores ha anat creixent
progressivament, tant en nombre d'actors i escenes representades com en infrastructura. Tot i
no ser el primer pessebre vivent (l'any anterior se n'havia representat un a Engordany, però
seguint l'estil del teatre clàssic, amb el públic a la platea...), és el primer que incorporà el fet que
el públic es mogués, guiat per una narració megafònica fidel al text evangèlic. L'any 1976 van
rebre la Medalla d'Or al Mèrit Cultural i el 1992 la Creu de Sant Jordi "Per haver recuperat una
tradició nadalenca i haver-ne fet una tradició arrelada al país, que enriqueix la nostra cultura
popular. Per la seva constància en el manteniment i la divulgació d'un fet cultural que ha estat
model i exemple per a altres iniciatives del mateix àmbit.
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