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Presentació 

 

 

La festa de nadal és una festa lligada al solstici 

d’hivern, una festa que celebra la tornada cíclica del 

temps de fred i de foscor .  

A l’hivern la terra erma reposa en silenci, aquest temps 

d’ inactivitat és el que els pagesos tenien per a 

conrear l’espai íntim de la llar, la família i la comunitat.  

 

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 que també es pot donar 

dins nostre quan entrem en contacte amb aquestes 

imatges simbòliques .. 

 

 



  

A l’ombra del pessebre  

 

 

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 de 5 anys: el pescador, la filadora, la mula, el 

bou, els camells… 

 

A l’ombra del pessebre és una recreació dramatitzada 

de les figures del pessebre a partir d’alguns fragments 

escollits del poema de Joan Alavedra.  

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.  

 



  

A càrrec de: 

 

Mercè Framis Teatre d’Ombres  

I Sarina Guerra:  Cantant 

 

Mercè Framis 

Titellaire i llicenciada en Filosofia 

 

  

 

 

Formada com a titellaire a l’institut del teatre de Barcelona, és 

llicenciada en filosofia, màster en psicologia analítica (C.G.Jung)  i  

formació en arterapia “Haushka”(Pedagogia Waldorf). 

Fa 25 anys que es dedica al teatre de titelles. Ha format part de les 

companyies: Framis Von Porat (1989-1994) i Els Aquilinos Teatre (1994-

2000). Ha participat en nombroses festivals de titelles,  programacions 

de teatre escolar i sales comercials.  

Ha estat guardonada en dues ocasions a la mostra internacional de 

titelles de la Vall d’Albaida, l’any 1993 i 1996 amb els espectacles El 

Rossinyol de l’Emperador amb la companyia Framis Von Porat i El 

príncep feliç amb la companyia Els Aquilinos teatre.  

També ha treballat com a constructora de titelles per a diferents  

companyies. Com a docent impartint cursos d’ Ombres per a 

professionals de la educació i del teatre . 

Actualment a part dels seus espectacles treballa en l’espai televisiu MIC ( 

TVC)  com a manipuladora i dobladora del popular personatge Mic . 

 

Sarina Guerra 

Cantant i Psicòloga 

 

 

 

Psicòloga i tècnic en Arts visuals, formada a Caracas i Barcelona-

Espanya on viu actualment. El seu treball està enfocat a la psicoteràpia. 

També utilitza diferents tècniques d’expressió plàstica i musical com a 

recursos terapèutics. 

Prové d’una família de músics, va adquirir coneixements de tècnica 

vocal i instruments folklòrics en diversos tallers al llarg de la seva 

infància i joventut. Va participar com a cantant en la coral Luis 



  

Mariano Rivera a Veneçuela, així com en una de les corals de la 

universitat central de Veneçuela. 

En l’espectacle d’ombres El Pessebre creat per la Companyia de teatre 

d’ombres Mercè Framis, actua com a cantant i “Cuatrista” . També 

actua en diferents centres d’interès  cultural de la ciutat . Es integrant 

activa d’un grup de rumba catalana i solista de música folklòrica 

juntament amb Marcelo A.rnal, destacat pianista Argentí 

 


