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Presentació

El 27 de gener de 1939, Joan Alavedra, la seva dona i els seus dos fills, la 
Maria i el Macià, van creuar a peu els Pirineus de camí a l'exili. Dins la maleta 
que duia la Maria durant la travessa hi havia un poema que el seu pare li havia 
escrit cinc anys enrere, el "Poema del Pessebre". En ell, Joan Alavedra feia 
parlar les figures del pessebre en un llenguatge entenedor per a una nena: el 
pescador, la filadora, la mula, el bou, els camells...

L'ombra del pessebre és una recreació dramatitzada de les figures del 
pessebre a partir d'alguns fragments escollits del poema de Joan Alavedra 
"Poema del Pessebre". En aquesta ocasió, la Cia Mercè Framis compta amb la 
col·laboració de Sarina Guerra, cantant veneçolana. Entre les dues artistes 
combinen un espectacle d'ombres de colors, acompanyat de nadales de 
Catalunya i Veneçuela. Un espectacle íntim, des del cor, per celebrar la 
convivència de les cultures i dels pobles, un dels grans missatges del Nadal.

La companyia

Cia Mercè Framis Teatre d’Ombres

Companyia de teatre de titelles especialitzada en teatre d’ombres, creació i 
representació d’espectacles, animació de titelles (i doblatge per a televisió?).
Els espectacles de la Companyia Mercè Framis Teatre d'Ombres són molt 
visuals i de gran riquesa plàstica, fent servir un llenguatge en el qual la imatge i 
la música es conjuguen en un binomi dinàmic i poètic. Els darrers muntatges de 
la companyia van adreçats als més petits (?).

Mercè Framis treballa en el teatre de titelles des de l'any 1992. Inicialment va 
desenvolupar la seva activitat amb les companyies Framis Von Porat i Els 
Aquilinos Teatre. Ha treballat en la creació d'espectacles, la construcció de 
titelles, la televisió i la docència. Des de l'any 2001, en què va crear la pròpia 
companyia, ha centrat el seu treball en el teatre d'ombres utilitzant com a font 
de llum el retroprojector de transparències. 

Ha estat premiada en la Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida 
1993 amb l'espectacle El rossinyol de l'emperador, de la companyia Framis 
Von Porat, i l'any 1997 amb l'espectacle El príncep feliç, de la companyia Els 
Aquilinos Teatre.

Titulada pel departament de titelles de l’Institut del Teatre de Barcelona
Llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramón Llull de Barcelona
Màster en Psicologia analítica C.G.Jung per la Universitat autònoma de 
Barcelona
Formació en Arterapia, 



L’espectacle

Objectius

L’objectiu primer de tots els espectacles és oferir un temps de gaudi:
Assaborir una actuació en viu, que es dóna en un temps i un espai dels 
que participem tots els espectadors i que rebem de manera conjunta, 
aquí ara i entre tots i totes. És la força específica del teatre.
En aquest cas concret la història s’explica a través del significat que 
prenen la llum, les ombres i els colors, i podem així acabar de festejar 
aquest Any de la Llum.

Celebrar el Nadal, posar de manifest el seu missatge de pau 
El Nadal és un temps de màgia. En relació a la festivitat cristiana, és una 
època d’alegria i germanor, de convivència, de família i d’intimitat. Per a 
la societat actual, amb la nova relació entre cultures, és també un temps 
de festa i gran activitat, de llums als carrers, de regals, on la solidaritat 
entre els homes es torna un clam popular.

L’expressió de cultura tradicional, vista des dels nostres dies
A més, com a arrel ancestral, la simbologia del Nadal està lligada al 
solstici d’hivern, per celebrar la tornada cíclica del temps de fred i de 
foscor. A l’hivern la terra erma reposa en silenci, són les nits més 
llargues de l’any. 
Les nostres cases i carrers ja no noten la fosca de la nit, els fruits de la 
terra ens arriben de lluny i hem perdut el sentit de quan la terra ens els 
ofereix. Tinguem doncs aquesta pausa per recordar-ho.

Reveure les figures del pessebre, amb el seu sentit i simbolisme
Aquesta és la imatge simbòlica que ens mostren les figures del 
pessebre, un paisatge íntim, alegre i amorós, que prepara l’arribada d’un 
nou naixement, el naixement d’una nova vida, el retorn de la llum. 



També dins nostre podem deixar que reneixi la llum i la nova vida si ens 
deixem endur pel seu simbolisme.

Continguts
El Poema del Pessebre de Joan Alavedra.

 Poema del pessebre ; seguit del seu Anecdotari 
Joan Alavedra 
Barcelona : Selecta, 1966

Les ombres, la història s’explica a través de siluetes en moviment
 Titelles i ombres xineses 

Joan Amades
El Medol, 2004 

 L'ombra i la marioneta o les figures dels déus
Maryse Badiou
Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, 1988

Les cançons de Nadal
Cançons de Nadal catalanes, conegudes de tots, cançons de Nadal 
veneçolanes, probablement conegudes pel públic d’origen sudamericà, 
que són un plaer d’escoltar i conèixer per part de tothom, i de viure en un 
ambient recollit i íntim.

Dues actrius, dos països
La col·laboració i compenetració dalt de l’escenari de dues actrius que 
aporten la riquesa de matisos de dues cultures d’origen, és també un 
dels continguts i dels missatges d’aquests espectacle, la pau i l’entesa 
entre les persones, entre els pobles.

Argument
Acompanyem la filla d’Alavedra en el seu viatge d’exili. És una fabulació sobre 
un viatge real, que estenem des de Barcelona a Sud Amèrica, i conclou amb la 
integració a la nova cultura.
Amb la posada en escena dels poemes, visitem el pessebre i les seves figures.

Valors
La Pau

Joan Alavedra en escriure el poema i posteriorment Pau Casals en 
posar-li música expressaven un anhel i un clam de pau, en un món que 
vivia entre guerres a mitjan segle XX, i que és d’enorme actualitat en el 
nostre present.

La interculturalitat
La convivència i l’intercanvi entre cultures, una situació carregada de 
reptes, que hem de treballar i que cal abordar en tota la seva 
complexitat.

L’exili i l‘acollida



El dol de marxar del propi país, deixar la terra i la normalitat, i anar a un 
nou entorn on tot és estrany i cal adaptar-se. Una situació que es 
donava després de la nostra guerra, que és de gran actualitat en relació 
a les guerres que es viuen avui en dia, i que en tan àmpliament hi ha 
hagut, i continua, en el camp de la migració per trobar feina, una 
problemàtica colpidora i de dificilíssim tractament.
Quina gran importància té l’actitud d’acollida i comprensió de la gent que 
rep als que vénen de lluny, quina gran responsabilitat perquè tinguin un 
lloc de dignitat i respecte.

Alguns textos

Els pastors
- No heu sentit quina veu fina?
- Era veu o violí?
- Era un bel d’anyell en somnis.
- Era l’aigua. Un rajolí 

que lliscava en tou de molsa
per no despertar el matí.

- No seria aquell estel
que brilla tant dalt del cel? 
Mireu-lo com fa camí!...

L’estel
Pel prat fulgura
claror encantada.
Per l’herba passa
un raig d’estel. 
Quan il·lumina
la branca nua
les flors esclaten
al bes del cel.

La caravana de camells
Per la carena de la muntanya
gran caravana va endavant.
Tres Reis com torres
sobre camells van cavalcant.
A peu, els patges, amb una corda,
les bèsties altes van estirant.

El Reis d’Orient
Del llunyà Orient
un estel lluent
ens guia amb llum bella.
Venim lentament
del sorral calent
seguint una estrella.

La germanor
En la nit clara han mort tots els estels



i un bes immens travessa la natura.
Els braços cerquen els braços germans.
Reis i pastors s’estrenyen fort les mans
i el llavi diu una paraula pura.

Proposta didàctica

Informació molt general que cada professor/a sabrà adaptar a l’edat i nivell dels 
seus alumnes

L’autor
Presentem a continuació un article aparegut al diari El País en motiu de la mort 
de Joan Alavedra, que resumeix la seva vida, obra i transcendència social.

El País, 4 nov. 1981

Ayer falleció en Barcelona, tras una larga enfermedad, el periodista biógrafo y poeta 
Joan Alavedra y Segurañas. Contaba en la actualidad 85 años de edad. Joan Alavedra 
fue secretario de la presidencia de la Generalidad en el período comprendido entre 1931 
y 1934. En este cargo colaboró con el presidente Francesc Maciá y Lluis Companys. 
Autodidacta, trabajó inicialmente en el comercio pasando al periodismo y a realizar 
colaboraciones en Radio Barcelona. Se le considera un precursor de las colaboraciones 
de opinión.

Los guiones correspondientes a su actividad en Radio Barcelona fueron publicados en 
una recopilación de artículos titulada El fet del día (El hecho del día, 1935). Su 
principal obra es, sin embargo, el Poema del pessebre (1948). Sobre esta composición 
poética, el violoncelista Pau Casals hizo un oratorio que ha sido interpretado en 
numerosos conciertos.



Terminada la guerra civil marchó al exilio, instalándose en Montpellier. Colaboró 
estrechamente con Pau Casals. Es autor de una biografía del conocido músico y 
compositor publicada en 1962 y de una obra de divulgación sobre el mismo artista, 
dedicada al público juvenil y titulada La extraordinaria vida de Pau Casals (1970). 
Otras obras publicadas son Conxita Badía. Una vida d'artista (1975), Pelegrins en 
Montserrat y altres escrits (1971)

El Text
El Poema del Pessebre

Un poema culte, fet inicialment per explicar el pessebre a la filla de l’autor, i 
més endavant ampliat amb nous versos. És un cant a la pau, al qual Pau 
Casals va posar música, va constituir una part important del seu famós concert 
a les Nacions Unides.

Alavedra va acabar El Pessebre, i el maig de 1943 el va enviar als Jocs Florals 
de la Llengua Catalana a l’exili, que van tenir lloc a Perpinyà, i en va guanyar la 
Flor Natural. Casals, que fins aleshores no coneixia el poema, va demanar a 
Alavedra que l’hi deixés llegir i, com que li va agradar, va decidir musicar-lo. 
Així, amb motiu de l’onomàstica del poeta, el dia de sant Joan del mateix any 
1943, el va obsequiar amb la partitura del primer fragment. 

El músic no es va deturar aquí, tanmateix, i va continuar treballant-hi durant 
anys, fins que va enllestir les tres primeres parts de l’obra. Ja vivint a Puerto 
Rico des de 1956, i després del seu concert a les Nacions Unides el 24 
d’octubre de 1958, va decidir acabar l’oratori: va revisar el que tenia escrit i va 
compondre’n la part final.

El vocabulari.
Per més que estigui escrit per a una nena, no és un vocabulari fàcil ni 
infantil. Però el seu ritme, la simple musicalitat de la rima, el 
converteixen en un plaer quan t’abandones a la seva escolta.

La versió dramàtica, l’entonació i la veu
A l’espectacle s’ha tingut cura en la selecció dels poemes, en el suport 
plàstic i en el to amb què es diuen, per apropar als joves espectadors i 
encantar-los.

L’espectacle 

Les dues situacions de l’argument demanen diferents nivells de posada en 
escenes. L’espectacle presenta tècniques adaptades per referir-se a les 
diferents realitats, serà interessant per al públic saber adonar-se del caràcter de 
cada una.

La llum i l’ombra, aquesta capacitat expressiva que arriba d’una manera quasi 
màgica, plena de possibilitats creatives, que l’espectacle explora i que els 
alumnes que hi assisteixin poden, al seu torn, investigar.



Dos països d’origen de les actrius i de les cançons de Nadal. L’intercanvi que 
es mostra a l’escenari, la calidesa de la relació entre les actrius, la combinació 
dels coneixements previs, estimulen la curiositat i les ganes d’entendre l’altre 
en la seva realitat específica.

Reflexió i treball previ 

Quins conceptes tenim en relació al Nadal. Quines experiències, quines 
tradicions. Quina és la importància segons les diferents cultures i quina és la 
vivència que ens arriba a la civilització actual

Què en sabem del pessebre. En fem a l’escola, en fem a casa? La relació amb 
el sentit profund i amb la tradició

La poesia, un món d’accés difícil? La rima i el ritme. Estudiem els poemes, 
diem-los en diferents tons o actituds, entenguem les seves possibilitats de 
comunicar l’emoció, de convertir-se en cançó...

L’exili, tema d’actualitat, s’ha viscut en tots els temps. La identitat en conflicte 
amb la integració, un repte ineludible: com hem d’actuar perquè siguin 
compatibles. L’acolliment dels que arriben de lluny, des de la facilitat d’estar a 
casa i veure a l’altre com a algú diferent. La interculturalitat, una riquesa, una 
complementació, una font de coneixement.

Anar al teatre

Anar al teatre o a veure titelles vol dir anar a conèixer i el treball que uns 
artistes han preparat amb molta il·lusió i especialment perquè els nens i les 
nenes en gaudeixin.

Un muntatge de titelles és l’obra d’uns quants professionals que treballen 
plegats creant: la historia i els diàlegs, els titelles i l’escenografia... i sobretot, 
fent que els titelles, les ombres, prenguin vida a l’escenari 
Anar al teatre no és el mateix que anar al cinema, veure un vídeo o un DVD. 
Per tant, hi ha unes actituds que haurem d’observar:

- Respecte per la feina que suposa crear un muntatge.
- Anar-hi amb els sentits ben oberts per captar la història que s’hi 

esdevindrà.
- Entendre que el teatre és una ficció, una manera diferent i molt 

imaginativa d’explicar-nos i fer-nos viure una història.
- Anar al teatre és anar a gaudir, escoltar, a mirar, a viure i a aprendre 

coses noves, de les quals després podem parlar i treure’n conclusions.

De retorn a l’escola
Rememorar:

- Com ha anat?
- Recordem la història? Què és el que més ens ha sorprès?
- Recordem l’escenografia? 



- Quin paper hi feien els titellaires?
- Què déu ser més difícil per als artistes a l’hora de fer un espectacle?
- De totes les feines que hi ha per inventar-se i fer un espectacle quina 

ens agradaria més?
- Podem recordar les cançons? 

Ser crítics
- Per a cadascú, què és el més important de la història i què volem 

recordar? 
- Ens ho han explicat bé? Ho hem entès? Ha estat interessant, bonic, 

divertit...?
- Ens ho havíem imaginat així?
- Què és el que no ens ha agradat? Ho canviaríem? Com?
- Ens han agradat les músiques i les cançons?

Plasmar l’experiència 
- Dibuixem el que hem vist i el que més ens ha motivat de l’espectacle
- Compartim la nostra expressió plàstica personal i la comentem.
- Farem un pessebre? Ens ho mirarem d’una altra manera?

Enllaços

http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/edigsa/_doc/alav_1963_veu
p_001.pdf  Caràtula del disc (Vergara) amb el poema recitat per l’autor. Conté el text 
del poema.
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/edigsa/index.php   Corpus 
Literari Digital, Fonoteca de Catalunya. S’hi pot sentir la veu de Joan Alavedra recitant 
el poema.
http://orio43musica.blogspot.com.es/2008/12/pau-casals-el-pessebre.html   Orquestra 
del Festival Casals, direcció: Pau Casals.
http://www.paucasals.org/ca/PAU-CASALS-cronologia/   web de la Fundació Pau 
Casals
http://ramoncarrete.blogspot.com.es/2013/01/alavedre-el-pessebre-fragment-la.html
Amb vetusta gonella. Textos

http://ramoncarrete.blogspot.com.es/2013/01/alavedre-el-pessebre-fragment-la.html
http://www.paucasals.org/ca/PAU-CASALS-cronologia/
http://orio43musica.blogspot.com.es/2008/12/pau-casals-el-pessebre.html
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/edigsa/index.php
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/edigsa/_doc/alav_1963_veup_001.pdf
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/edigsa/_doc/alav_1963_veup_001.pdf

