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PESSEBRES 
DE BADALONA



La importància de les nostres tradicions i 
l’acollida que tenen entre els badalonins i les 
badalonines es posa de manifest un any més 
quan arriba la Mostra de Pessebres de Ba-
dalona, que enguany ja celebra la 24a edició.

Ningú es vol perdre una data que està mar-
cada any rere any al nostre calendari festiu. 
La creativitat artística dels Amics del Pes-
sebre de Badalona, sumada a la seva tasca 
divulgativa, ens permet apropar a les gene-
racions més joves la forma de vida i els oficis 
artesanals que, per la seva edat i experiència 
vital, no han conegut.

Aquesta és la màgia de la Mostra de 
Pessebres de Badalona: les meravelloses 
converses que tenen els avis i àvies amb els 
més petits de la família, la forma en què els 
expliquen com era el dia a dia a la nostra 
ciutat, mentre reivindiquen el seu 
patrimoni agrícola.

La vàlua de les tradicions és justament 
aquesta, la capacitat de teixir complicitats 
amb les noves generacions, traspassant el 
coneixement entre 
els membres de la família a través de l’art 
dels pessebristes.

La nostra ciutat té una cultura popular 
de la qual ens hem de sentir orgullosos 
i orgulloses. 

Les festes de Nadal, plenes de símbols i 
tradicions, tenen en la Mostra de Pessebres 
el millor exemple d’aquesta arrel cultural 
que no només no decau sinó que es troba en 
un dels seus millors moments.

Els Amics del Pessebre de Badalona saben 
bé com n’és d’important preservar la cultura 
i les tradicions: ells i elles treballen durant 
tot l’any els pessebres i els diorames que 
aquests dies podem visitar , fent servir 
materials i tècniques que també venen de 
segles passats, com el suro, el fang o el guix. 

Veure exposat el resultat de la seva feina a la 
sala d’exposicions El Refugi és un regal que 
hem d’aprofitar i agrair cada any.
Per això us animo a visitar la Mostra i felicito 
els i les pessebristes per la seva tasca i els 
valors culturals, tradicionals i de germanor 
que ens transmeten.

Tornem a gaudir d’un món que tot i ser en 
miniatura esdevé molt gran!

Rubén Guijarro Palma
Alcalde de Badalona

Arriben novament les festes de Nadal i Reis 
a la nostra ciutat. Unes festes que propicien 
la trobada, la formulació de desitjos, nous 
reptes i noves esperances. Unes festes on, 
una vegada més, la ciutat s’omple de vida i 
es transforma, i el bullici es fa present 
als carrers i les places, un simbolisme 
representat a la 24a Mostra de Pessebres 
de Badalona.

L’entitat Amics del Pessebre de Badalona 
proposa a la ciutadania descobrir la Mostra 
de Diorames adreçada a tots els públics, i 
que permet la relació entre grans i petits 
per la il·lusió, llum, màgia i color que des-
prenen els seus treballs. En definitiva, els 
pessebres, una activitat tradicional com la 
cavalcada dels Reis d’Orient i Els Pastorets, 
es fusionaran amb d’altres de noves.

Gràcies a la tasca de l’entitat Amics del 
Pessebre de Badalona per treballar col·lecti-
vament per preservar aquesta tradició, molt 
present a la societat catalana. 

Desitjo que es conservi viu l’esperit de les 
festes i que aquesta tradició sigui transmesa 
als més petits.

Anna Lara
Regidora de Cultura i Mobilitat
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El temps passa molt de pressa,
quasi que passa volant
ja fa un any que inauguràvem
i tornem a inaugurar

Certament que el temps passa massa de 
pressa. Quan encara ressonen a les nostres 
orelles les cançons del darrer Nadal, tor-
nem a retrobar-nos per gaudir novament 
de les nadales d’aquests grups d’infants 
cantaires per tal d’inaugurar la XXIV Mostra 
de Pessebres.

A nosaltres, els pessebristes, com que la 
majoria ja fa temps que  pentinem cabells 
blancs -els que encara ens en queden-, 
ens passa molt més de pressa. És ben cert 
que el temps passa molt més ràpid en les 
persones d’una certa edat, que no pas entre 
la gent jove.

Per altra banda, els reflexos i les habilitats 
ja no són els mateixos i, per aquest motiu, 
cada vegada comencem els pessebres més 
aviat. Us puc assegurar que el dia 8 de 
gener de 2022, així que vam acabar de des-
muntar la darrera Mostra, ja ens vam posar 
a treballar en la que avui tenim l’honor de 
presentar-vos, i molts de nosaltres ja tenim 
dins del cap algunes idees per al Nadal del 
2024, quan aquestes exposicions assoliran 
els vint-i-cinc anys... si ens és possible 
portar-la a terme.

L’antic col·legi dels Germans Maristes del 
carrer del Temple, on tants badalonins vam 
tenir l’honor de rebre la formació acadèmi-
ca i humana als inicis de la nostra vida, que 
ens va marcar per a la resta, va ser pionera 
també a portar a terme les primeres expo-
sicions de pessebres a la nostra ciutat. 

Molts ens vam aficionar a aquesta tradició 
veient els bonics pessebres monumentals 
construïts a la primera classe i que eren 
visitats durant les festes nadalenques. Per 
aquest motiu, hem volgut dedicar aquesta 
XXIV Mostra als constructors d’aquests 
pessebres: en Rafel Padrós, en Joaquim 
Sarriera, en Carles Teixidó i l’Agustí Conde-
minas, avui, malauradament desapareguts.

També hem volgut tenir un record per al bo-
nic poble de Xelva, a la Comunitat Valencia-
na, al qual hem dedicat dos diorames.

Gràcies a tots aquells que ho heu fet pos-
sible. En primer lloc, als companys pesse-
bristes. Certament, no es pot dur a terme 
una exposició de pessebres sense la feina 
desinteressada dels pessebristes. També 
a l’Ajuntament de Badalona, als patrocina-
dors, als diferents col·laboradors i, molt 
especialment, a la comunitat de les Claris-
ses de la Divina Providència. Ben segur que 
sense tots ells no hauria estat possible tirar 
endavant el projecte que avui us oferim 
amb tota la il·lusió del món.

Només em resta desitjar-vos unes bones i 
santes festes de Nadal i molta felicitat per 
a l’any vinent 2023. Tot i que ho veig molt 
difícil també m’agradaria, si fos possible, 
que perdi vigència aquella poesia que ja 
va ser publicada en el programa de fa uns 
quants anys i que feia referència a aquesta 
xacra de la humanitat que és el fenomen 
dels immigrants i refugiats forçats per les 
circumstàncies adverses.

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

Benvinguts de nou a la 
24a Mostra de Pessebres de Badalona.
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NAIXEMENT A BINIBECA
Autor: J. Lluís García Surrallés

JOSEP A POC A POC
Autor: Josep M. Giralt

VISITACIÓ A XELVA
Autor: J. Lluís García Surrallés

VISITACIÓ
Autor: Joan Giró

FUGIDA A EGIPTE
Autor: Jaume Gispert

NAIXEMENT
Autor: Joaquim Cano

ANUNCIATA         
Autor: Joan Antoja

PARADA DELS REIS A SANTA 
MARIA DE LA MOLSOSA
Autor: Enric Pla

NAIXEMENT (Can Miravitges)
Autor: Oriol Codina

GLÒRIA (Pessebre napolità)
Autor: Josep Rodríguez Monsec

NAIXEMENT EN MINIATURA
Autor: Francesc Umbert

PESSEBRE TRADICIONAL CATALÀ
Autors: Jordi Muñoz, Marc Pujadas

FUGIDA (Pantà de Sau)
Autor: Francesc Villaubí

NAIXEMENT
Autor: Raimón Sau

NAIXEMENT
Autor: Joan Campamà

BUSCANT POSADA A XELVA
Autor: Joaquim Mateu

TALLER DE TIONS
Autor: Josep Rodríguez Monsec

NAIXEMENT ROMÀNIC
Autor: Llorenç Monès

NAIXEMENT A LA VALL FOSCA 
(CAPDELLA)
Autor: Joan Cortinas    

CAMÍ DE REIS
Autora: Rosa M. Bruguera   

FUGIDA A EGIPTE
Autor: Francesc Villaubí

NAIXEMENT
Autor: Ignasi Banús

ELS PASTORS A SANT JERONI
Autor: J. Lluís García Surrallés

ANUNCIACIÓ
Autor: Francesc Umbert

MANIPULACIÓ DEL NADAL
Autor: Bartomeu Majoral

BUSCANT POSADA
Autor: Bartomeu Majoral

RECORDS DE NADAL
Autor: Bartomeu Majoral

ANUNCIACIÓ
Autor: Domènec Giró

BUSCANT POSADA A CA L’ALEMANY
Autor: Francesc Sànchez

PESSEBRE DE LLANA
Grup de la Llana de Badalona

Exposició de diorames



Cantada de Nadal
13 de desembre, a les 19 h
Pl. de la Vila
A càrrec del Taller de Música de Badalona

Inauguració del Pessebre Tradicional i la 24a Mostra de 
Pessebres de Badalona · Exposició de diorames

Pessebre Tradicional

Del 3 de desembre de 2022 al 
5 de gener de 2023
Sala d’exposicions El Refugi
Pl. de la Vila

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
Autors: Amics del Pessebre de Badalona

Cantada de Nadal
28 de desembre, a les 20.30 h
Sala d’exposicions El Refugi
Pl. de la Vila

Del 13 de desembre de 2022 
al 6 de gener de 2023
De 8 a 23 h 
Pl. de la Vila
Autors: Amics del Pessebre de Badalona

24a Mostra de Pessebres de Badalona

Programa
· “On vas, Pere?”, nadala tradicional 
   francesa, adaptada per Artur Martorell
· “Santa Claus no passa per la xemeneia”,   
    Andye Green
· “Vull creure en el Nadal”, Greg Lake

.

.

.

.

.

.

Visites concertades 
per a grups escolars:
Del 5 al 22 de desembre
De dilluns a divendres, de 9.30 a 12.00 h
Durada: 45 minuts
Destinataris: grups de primària i d’ESO
Tipus d’activitat: visita dialogada

La Nit dels Pessebres



Altres pessebres a la ciutat

badalona.cat - agendacultural.badalona.cat

Pessebre de l’església 
de Santa Maria
Pl. Barberà, 1
Del 5 de desembre al 2 de febrer, 
de 10.30 a 13 h i de 18.30 a 21 h

Pessebre de la rectoria de 
l’església de Santa Maria
C. de Dalt, 47
Del 5 de desembre al 2 de febrer, 
de 10.30 a 13 h i de 18.30 a 21 h

Pessebre costumista al 
Casal Cívic de Pomar
Associació de Gent Gran del Pomar
Av. de Sabadell, s/n
Del 8 de desembre de 2022 al 6 de gener 
de 2023, de dilluns a divendres de 9 a 21 h

Mostra de pessebres al 
santuari de l’església de 
la Mare de Déu del Carme
Comunitat Carmelites Descalços
C. de Sant Miquel, 44 i C. Mar, 72
Del 12 de desembre de 2022 al 2 de febrer 
de 2023, de 18.30 a 20 h

Pessebres de l’Orfeó Badaloní
Espai Tolrà, Enric Borràs 19-21
Del 12 de desembre al 6 de gener
De dilluns a divendres, 
de 9 h a 13 h i de 17 h a 20.30 h

Pessebre del Col·legi Maristes Champagnat
C. del Temple, 2-10
Del 12 al 20 de desembre, de 17.30 a 18.30 h

XXXVI Mostra de pessebres a 
l’església de Sant Roc
Fundació Ateneu Sant Roc i 
parròquia de Sant Roc
Del 13 de desembre de 2022 al 
28 de gener de 2023
 · Concreteu visita trucant al 93 399 39 51 
  o envieu un correu a 

   ateneu@fundacioateneusantroc.org

Pessebre vivent. Representació 
teatralitzada de la tradició del 
naixement de Jesús
Av. del Maresme, 139
Parròquia de Sant Roc
17 i 18 de desembre de 2022 a les 18 h

Hi col·labora: A càrrec de:

Han col·laborat:
Francesc Serra, Marisa 
Castro, Montse Pérez i 
Família Salló

Marisa Castro Lara,  
Francesc Serra Terricabras  
i Pere Pujades          


