
PESSEBRE TRADICIONAL
Plaça de la Vila
Inauguració: 13 de desembre,  
a les 19 h
Del 13 de desembre de 2021  
al 6 de gener de 2022
Cada dia de 8 a 23 h 
Autors: Amics del Pessebre  
de Badalona

CANTADA DE NADAL
Plaça de la Vila
13 de desembre, a les 19 h
A càrrec del Cor Infantil, Cor  
Mixt i Quintet de Metalls del 
Conservatori Professional de 
Música de Badalona

23a MOSTRA DE PESSEBRES  
EXPOSICIÓ DIORAMES
Sala d’exposicions El Refugi, 
Plaça de la Vila
Inauguració: 13 de desembre,  
a les 19 h 
Del 13 de desembre de 2021  
al 5 de gener de 2022
De dilluns a divendres, de 17  
a 20.30 h. Dissabtes i festius,  
de 12 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Visites concertades per a les 
escoles i instituts:
De l’1 al 22 de desembre
De dilluns a divendres, de 9 a 12.30 h

ALTRES PESSEBRES A LA CIUTAT

XXXV Mostra de Pessebres  
a l’església de Sant Roc
Del 12 de desembre de 2021 al  
28 de gener de 2022
Concreteu visita trucant al telèfon 
93 399 39 51 
Fundació Ateneu Sant Roc  
i Parròquia de Sant Roc

Pessebre de l’església  
de Santa Maria
Plaça de Barbarà, 1
Del 13 de desembre al 2 de febrer

Pessebre de la rectoria  
de l’església de Santa Maria
Carrer de Dalt, 47
Del 13 de desembre al 2 de febrer

Mostra de pessebres  
al Santuari de l’església  
de la Mare de Déu del Carme
Carrer de Sant Miquel, 44  
i carrer de Mar, 72
Del 13 de desembre de 2021 al  
2 de febrer de 2022, de 18.30 a 20 h
Comunitat Carmelites Descalços

23a MOSTRA 
DE PESSEBRES 
DE BADALONA
EXPOSICIÓ DE DIORAMES

Del 13 de desembre de 2021  
al 5 de gener de 2022
Sala d’exposicions EL REFUGI  
Plaça de la Vila

Un any més els pessebristes ens 
disposem a celebrar Nadal tal com 
mana la tradició i continuant el lle-
gat que vam rebre dels nostres pre-
decessors.

Així doncs, malgrat les dificultats 
viscudes en forma  de pandèmia, 
tornem a oferir a les badalonines i 
als badalonins aquesta 23a Mostra 
de Pessebres de Badalona.

Els Amics del Pessebre de Badalona 
va ser una de les poquíssimes asso-
ciacions pessebristes de Catalunya 
que l’any passat va portar a terme 
una mostra (en el nostre cas, la 22a), 
això sí, amb unes mesures de segu-
retat molt rigoroses per tal de pre-
servar els visitants de qualsevol risc 
de contagi. Afortunadament no vam 
saber de cap incidència preocupant 
en aquest sentit.

Enguany, amb unes mesures una 
mica més relaxades -però sempre 
dins d’un control-, aprofitant 
l´experiència de l´edició anterior, 
hi hem tornat a posar els cinc 
sentits i oferirem a la ciutadania 
vint-i-set diorames i altres obres. 

Les mesures finals dependran de 
la situació del moment, sempre 
sota la supervisió de les autoritats 
competents i seguint les normes 
que regeixin aleshores.

També hem tornat a bastir el 
pessebre monumental de la plaça 
de la Vila, que esperem que assoleixi, 
com a mínim, la mateixa acceptació 
que el de l’any passat. Per cert, 
l’Ajuntament de Palafrugell ens el va 
soŀlicitar i aquest Nadal s’exposarà 
en aquesta vila gironina. Enguany 
hem volgut dedicar la Mostra a dos 
fets totalment contraposats.

En primer lloc, molt emotivament, 
hem volgut recordar el benvolgut 
company Rafel Pujals, que malau- 
radament ens va deixar el 12 
de juliol passat. Tot i que no va 
exposar mai cap pessebre, en 
va pintar molts, i vam ser molts 
els que vam gaudir de les seves 
grans aptituds i coneixements en 
matèria de pintura.

Els seus savis consells sempre ens 
van servir per donar-nos un plus i 
millorar la qualitat dels nostres di-
orames. (Al cel sia).

En un espai preferent podreu gau-
dir de quatre diorames que hem 
construït partint de postals se-
ves, les quals ens les han cedit els 
Amics de Badalona.

L’altre motiu, afortunadament, és 
mes festiu: es tracta de retre un ho- 
menatge a l’Orfeó Badaloní per-
què enguany està celebrant el 
centenari de la seva fundació.

Hem volgut obsequiar-los amb 
un pessebre en què  tingui força 
presència el tema musical ja que, 
al cap i a la fi, és la raó de ser 
d’aquesta entitat tan badalonina.

Esperem doncs que aquesta 23a 
Mostra de Pessebres de Badalona 
sigui del grat de tots els visitants.                                

Per Nadal cal fer pessebre
i que en gaudeixi la gent.
Celebrem-ho amb alegria
i visquem junts el moment.

J. Lluís García Surrallés
President dels Amics del Pessebre 
de Badalona

TORNA A SER NADAL, TORNEM A GAUDIR-NE

badalona.cat - agendacultural.badalona.cat

Marisa Castro Lara,  
Francesc Serra Terricabras  
i Pere Pujades          

Hi col·labora:                                   A càrrec de:



Tant per mi com per a la resta del 
consistori és tot un orgull que les 
festes de Nadal badalonines tinguin 
en aquesta tradició el seu millor 
exponent. La sala d’exposicions El 
Refugi es vesteix de forma adient per 
acollir la 23a Mostra de Pessebres 
de Badalona, uns pessebres que 
recreen un missatge antic i profund, 
i alhora universal, de pau i solidaritat, 
reproduït en diversos paisatges a 
través de diferents cultures. 

Un viatge en el temps que també 
permetrà que els infants i les seves 
famílies coneguin de primera mà els 
antics oficis artesanals, com ara el 
de ferrer, forner, terrisser, etc., molts 
dels quals estan vinculats a pràcti-
ques agrícoles, fet que posa en va-
lor el patrimoni agrícola de la nostra 
ciutat miŀlenària i mediterrània.

La creativitat artística dels Amics 
del Pessebre de Badalona se 
suma als valors de fraternitat que 
ens ha llegat aquesta tradició. Els 
pessebres són obres d’art que, 
tant per fer-los com per gaudir-
ne, apleguen famílies, uneixen. Una 
tradició nadalenca més, arrelada a 
la cultura popular badalonina i que 
gaudeix d’una salut exceŀlent.

Agraeixo als Amics del Pessebre de 
Badalona la feina i la constància per 
aquesta Mostra que fa Nadal i que 
ens farà gaudir a petits i grans.

Enhorabona per la vostra tasca.

Rubén Guijarro Palma
Alcalde de Badalona

De nou ens trobem a les portes de 
la celebració més emblemàtica del 
nostre calendari festiu: Nadal. A la 
23a Mostra de Pessebres de Badalo-
na hi trobarem els símbols i les ico-
nografies que el representen. De la 
mà de l’entitat Amics del Pessebre 
de Badalona, a la sala d’exposicions 
El Refugi, gaudirem d’un món en mi-
niatura en forma de diorames que 
esdevé art en majúscules.

La tradició de fer pessebres es re-
munta al segle XVI i l’origen està 
relacionat amb la feina dels mestres 
escultors que tallaven peces per a 
les esglésies. Les escenificacions 
dels diorames representen, en tres 
dimensions, diversos racons d’un po-
ble o ciutat en la seva quotidianitat. 

Aquestes figures escultòriques són 
fetes per artesans i pessebristes de 
l’entitat Amics del Pessebre de Ba-
dalona, els quals treballen minucio-
sament tot utilitzant materials i tèc-
niques ancestrals com el fang, el guix 
i el suro. Durant un any, els diorames 
han anat agafant forma al taller, on 
les mans d’aquests artistes han anat 
modelant totes les escenes.

Agraeixo afectuosament la tasca 
de l’entitat Amics del Pessebre de  
Badalona i encoratjo tots els pes-
sebristes a continuar treballant col-
lectivament per preservar aquesta 
tradició, molt present a la societat 
catalana, que és alhora també un re-
ferent de germanor i d’identificació 
social a casa nostra.

Anna Lara
Regidora de Cultura

 HOMENATGE PEL CENTENARI DE 
L’ORFEÓ BADALONÍ 
Autors: Joaquim Cano,  
Joan Forcadell. Josep. Ll. G. 
Surrallés i J. M. Giralt

 VISITACIÓ 
Autor: Jaume Gispert 
Pintura: Olga Gispert 
Figures: Castells

 BUSCANT POSADA 
Autor: Francesc Umbert 
Figures: Gemma Bertran

 EL PRIMER PESSEBRE DE SANT 
FRANCESC 
Autor: Francesc Umbert

 ELS REIS AL MAS COLOMÉ DE 
TARADELL 
Autor: Enric Pla 
Figures: Montserrat Carratalà

 SANT JOSEP FA BUGADA 
Autor i figures: Josep M. Giralt

 NAIXEMENT A BEGET 
Autor: Francesc Sanchez 
Figures: Castells i Carratalà

 NIT DE NADAL 
Autor: Joaquim Mateu 
Figures: Castells

 PESSEBRE TRADICIONAL CATALÀ 
Autors: Jordi Muñoz, Marc Pujadas, 
Francesc Famadas

 BUSCANT POSADA 
Autor: Bartomeu Majoral 
Figures: Jordi Muñoz

 NAIXEMENT SOTA EL PONT 
Autor: Bartomeu Majoral 
Figures: Jordi Muñoz

 SANTS INNOCENTS 
Autor: Bartomeu Majoral

 ALLÀ EN UNA ESTABLIA 
Autor: Joaquim Cano 
Figures: Montserrat Ribes

 NAIXEMENT AL BAGES 
Autor: Joaquim Cano

 NAIXEMENT 
Autor: Raimon Sau 
Figures: Castells i Muns

 ELS REIS A LA FAGEDA 
Autor: Joan Cortinas

 PESSEBRE NAPOLITÀ 
Autor: Josep Rodriguez Montsec 
Figures: Fontanini

 PREPARANT L’OLLA DE NADAL 
Autor: Josep Rodriguez Montsec

 NAIXEMENT AL PANTÀ DE SAU 
Autor: Francesc Villaubí 
Figures: Castells

 PESSEBRE EMBOSCAT 
Autor: Francesc Villaubí 
Figures: Montserrat Carratalà  
i Jordi Muñoz

 ANUNCIACIÓ A MAASTRICH 
Autor: Oriol Codina 
Figures: Castells

 EN LLUQUET I EN ROVELLÓ 
Autor: Joan Antoja 
Figures: Castells

 VISITACIÓ 
Autora i figures: Rosa M. Bruguera

 NAIXEMENT 
Autors: Ignasi Banús i Joaquim Sosa

ESPAI PUJALS:

 CAN CANYADÓ - NAIXEMENT 
Autor: Joaquim Mateu 
Figures: Castells

 CAN FERRETER - JESÚS AMB ELS 
NENS 
Autor: Joan Giró 
Figures: Montserrat Carratalà

 PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ - ÉS 
NADAL 
Autor: Josep Ll. G. Surallés 
Figures: Carratalà

 CARRER DE LA COSTA - BUSCANT 
POSADA 
Autor: Francesc Sànchez 
Figures: Carratalà
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