S’ACOSTA NADAL
El pas inexorable del temps ens fa veure que
ja s’acosten les festes més entranyables de
l’any. Però actualment ja no és solament el
pas del temps: als carrers i, sobretot, a les
botigues -suposo que per aquesta necessitat de vendre- els aparadors s’omplen de
productes i regals nadalencs cada cop més
aviat.
A nosaltres, els pessebristes, ja ens va bé
que es parli de Nadal com més aviat millor.
Es pot dir que nosaltres vivim aquesta diada
durant tot l’any. Penseu que la 21a Mostra
de Pessebres de Badalona, que avui tenim
el goig de presentar-vos, és el resultat del
treball que fem durant tot l’any. El 8 de gener
d’enguany donàvem per clausurada la 20a
Mostra i l’endemà mateix ja posàvem en
marxa la 21a.
Podeu estar convençuts que l’esperit
d’aquesta Mostra de Pessebres és el de
poder oferir a les badalonines i badalonins,
i a tot el públic en general, una exposició ben
digna i a l’altura de les millors de la nostra
estimada Catalunya, com sembla que, darrerament, està succeint.
Com a associació de pessebristes, els Amics
del Pessebre de Badalona, pertanyem a la
Federació Catalana de Pessebristes i per
aquest motiu participem en molts esdeveniments que es porten a terme dins del territori català. Aquest any hem participat amb
un diorama (obra del company Joan Giró) a
la Biennal del Pessebre Català, celebrada a
Vilanova i la Geltrú.
L’any passat vam portar a terme, per primera
vegada, el que es va anomenar La nit del
pessebre. Va ser una aposta personal del
president de la Federació Catalana de
Pessebristes, Albert Català, i certament va
assolir un gran èxit, tant a Badalona com a
la resta d’entitats pessebrístiques catalanes,
la qual cosa ens ha esperonat a tornar-ho a
repetir enguany. Així doncs, el proper 28 de
desembre l’exposició romandrà oberta fins
a la matinada i, de la mateixa manera que

l’any passat, qui vulgui podrà venir a recitar o
a cantar una nadala. També hi haurà cors de
música, cantautors, etc. i moltes sorpreses
que estem preparant. No cal dir que tothom
hi serà benvingut.
Quant a l’exposició us he de dir que, com
sempre, hi trobareu racons de Catalunya i
d’arreu del món i, com no podia ser d’altra
manera, de la nostra estimada Badalona:
la torre Codina, can Coll, una nova versió
de l’Escorxador i algun altre racó que encara
està en projecte.
Volem expressar el nostre agraïment a
l’Ajuntament per les facilitats que ens ha
donat en tot moment, als patrocinadors,
perquè sense la seva aportació econòmica
hauria estat molt difícil portar a terme aquest
projecte, a totes aquelles persones que
ens han ajudat desinteressadament, i molt
especialment a la comunitat de les clarisses
de la Divina Providència, les quals, a més
dels favors que ens dispensen durant tot
l’any, van ser les primeres que van creure en
el nostre projecte.
També us volem comentar que hem establert un lligam de col·laboració amb l’Orfeó
Badaloní i enguany hi exposarem algun
diorama i un pessebre tradicional vestit amb
la col·laboració dels nens de l’entitat.
Tinguem, doncs, unes bones i santes festes
nadalenques, que l’esperit de Nadal sigui
sempre en les nostres accions perquè:

Nadal és oblidar sense rancúnies,
és donar la mà a qui no te la vol donar,
és saber perdonar a qui no et perdona.
Nadal és estimar a qui no et vol estimar.
Malgrat les experiències viscudes,
malgrat la situació tan preocupant,
sense mai perdre l’esperança en el futur
tan ple de dubtes,
desitjo a tots i totes que tinguem un
BON NADAL.
J. Lluís García Surrallés
President dels Amics del Pessebre
de Badalona

PESSEBRE TRADICIONAL
Plaça de la Vila
Inauguració: 13 de desembre, a les 19 h
Autora: Carme Ayza Bultó
Figures de Castells i altres autors
De dilluns a divendres, de 8 a 23 h
CANTADA DE NADALES
Plaça de la Vila
13 de desembre, a les 19 h
A càrrec del cor infantil i alumnes de 2n
nivell elemental del Conservatori Professional de Música de Badalona i de la
Coral Llevantcanta (alumnes de l’escola
d’educació especial Llevant)
EXPOSICIÓ 21a MOSTRA
DE PESSEBRES DIORAMES
El Refugi, sala d’exposicions
Plaça de la Vila
Inauguració: 13 de desembre, a les 19.30 h
De dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h
Dissabtes i festius, de 12 a 14 h
i de 17 a 20 h
El dissabte 28 de desembre oberta fins
a la 1 h de la matinada

Del 3 al 12 de desembre.
Dimarts i dijous de 17.30 a 20 h
Activitat gratuïta per a joves de 12 a 18 anys
Pessebre de l’església de Santa Maria
C. del Temple
XXXIII Mostra de Pessebres a l’església
de Sant Roc
Concreteu visita trucant al: 93 399 39 51
Fundació Ateneu Sant Roc i la Parròquia
de Sant Roc
Del 15 de desembre al 31 de gener
2a Mostra de Pessebres a l’esglèsia de
Mare de Déu del Carme
Comunitat Carmelites Descalços
C. Sant Miquel, 44
Del 22 de desembre al 12 de gener
de 18 a 20.15 h

Pessebre Col·legi Maristes Champagnat
C. del Pare Claret, 9
18, 19 i 20 de desembre, de 17 a 19 h

ALTRES PESSEBRES A LA CIUTAT

Pessebre vivent a l’església de Sant Roc
Fundació Ateneu Sant Roc i Parròquia
de Sant Roc
21 i 22 de desembre, a les 18 h
(durada aproximada d’1 hora)

PESSEBRE VIVENT

www.badalona.cat
A càrrec de:

Hi col·labora:

Marisa Castro Lara,
Francesc Serra Terricabras
Joan Antoja Ribó i
Joan Cortinas Más

Diorames

Pessebre Naixement Tradicional Català
A càrrec dels Amics del Pessebre de
Badalona
Orfeó Badaloní (c. Enric Borràs, 19-21)
Del 13 de desembre al 7 de gener, dies
laborables de 10 a 13 h i de 17 a 20.30 h

Visites concertades per a les escoles
i instituts:
De l’1 de desembre al 22 de desembre
De dilluns a divendres, de 9 a 12.30 h
Pessebre al Casal Cívic de Pomar
Els joves de Pomar muntarem el pessebre
costumista que cada any presentem
Casal Cívic de Pomar (Av. de Sabadell, s/n)

21a MOSTRA
DE PESSEBRES
DE BADALONA

Ho patrocina:
Badagres, Bertran Mar, Bomboneria Almera, Calçats Vilalta,
Casa Costa, Clínica Dental La
Morera, Drogueria Boter,
El Cafè de les Antípodes, Farmàcia Aguilar Calvo, Farmàcia
Gotzens, Farmàcia M. Coves,
Farmàcia M.D. Xirau Vergés,

Farmàcia Serentill, Ferreteria
Prim, Grup Famadas, Gual
Gràfica, Jardineria Monés,
Mercat Municipal Maignon,
Menuts A. Navarro, Mim Espai
Dental, Òptica Hispano, Sevilla
Ràdio Badalona, Trofeus Badalona, Tejada Perruquers, Vidal
Grup i Vins Teixidó

Del 13 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020
Sala d’exposicions El Refugi
Plaça de la Vila

Desembre ja és aquí. L’esperit del Nadal
entra per les finestres i les portes de les llars
de Badalona i omple els carrers de llums,
música, bons desitjos i propòsits.
Ja hem dit Hola Nadal! Tanmateix, tradicionalment és el pessebre el que marca en
vermell el calendari.
Fer el pessebre en família és l’inici de Nadal,
quan obrim les caixes on hi ha les figures,
la molsa, els diorames, el pont, l’estel, els
arbres... I a poc a poc completem, amb la
creativitat de petits i grans, una obra que
durant les festes nadalenques estarà viva,
en moviment.
Estic content i agraït de presentar-vos la
21a Mostra de Pessebres a la sala El Refugi
de la plaça de la Vila, on els Amics del
Pessebre de Badalona ens ofereixen, un
any més, aquestes obres d’art en què han
estat treballant durant tot l’any per tal que
tots els veïns i veïnes de la ciutat -i tothom
que ho vulgui- en pugui gaudir.
La delicadesa, la creativitat i la paciència
d’aquests mestres artesans creen escenes
i espais que ens porten lluny en el temps,
a paisatges imaginaris. Els detalls dels
estels, l’aigua dels rius, la verdor dels
arbres i, fins i tot, si escoltem amb els ulls
dels infants, sentirem el bel de l’ovella o el
riure d’un nen quan veu els Reis Mags.
Tots quedem embadalits!
La Mostra de Pessebres fa ciutat; és
emoció per veure les figures, curiositat
pels paisatges. És una tradició que ens fan
estimar Nadal, estimar Badalona i viure els
carrers de la ciutat amb il·lusió i goig al cor.
Felicito, com a alcalde de Badalona i en
nom del govern de la ciutat, l’Associació
dels Amics del Pessebre de Badalona, i els
agraeixo de tot cor que un any més hagin
fet possible la Mostra de Pessebres.

Ara que ja fa fred i les garlandes lluminoses
decoren els nostres carrers, ens preparem
per rebre una de les tradicions més esperades per petits i grans: Nadal!
Les festes de Nadal són dates de retrobament, de celebració i de record. I com és
tradició, a cada casa hi trobem decoració
nadalenca i, sobretot, un pessebre.
A la ciutat de Badalona també tenim pessebres: com cada any, l’associació Amics
del Pessebre de Badalona ens ofereix una
mostra en què podem veure pessebres o diorames amb escenes de la litúrgia nadalenca
com el naixement de Jesús o l’arribada dels
Reis d’Orient, i on podeu trobar personatges
típics com el caganer.
La 21a Mostra de Pessebres de Badalona es
pot visitar a la Sala d’exposicions d’El Refugi.
Compta amb trenta-un diorames que recreen carrers, places i edificis de la nostra ciutat
i també d’altres indrets d’arreu del món.
Tots aquests pessebres han estat creats
i construïts expressament per a aquesta
mostra pels artesans de l’associació Amics del
Pessebre tot utilitzant materials i tècniques
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 cases, arbres, rius, animals, pastors...
Vull agrair a totes les persones, entitats
i establiments comercials que han col·laborat
en el pessebrisme badaloní i hi han donat
suport, un any més.
També vull felicitar l’associació Amics del
Pessebre de Badalona per la seva tasca incansable, la qual ha permès, novament, mantenir
aquesta tradició nadalenca tan arrelada a
Catalunya i continuar oferint-la a la ciutadania.

Estimem i compartim la festa de Nadal
i gaudim-ne. Bones festes a tothom!

Us convido a baixar les escales de la plaça
de la Vila i endinsar-vos en els paisatges
nadalencs.

Àlex Pastor
Alcalde de Badalona

Helena Bayo Delgado
Regidora de les àrees de Cultura i Esports

21a
MOSTRA
DE
PESSEBRES
DE
BADALONA
Diorames

01_ HOMENATGE PÒSTUM
A MONTSERRAT CARRATALÀ
02_ VISITACIÓ DE MARIA A ELISABET
(torre Codina i can Coll)
Autor: Joaquim Cano
Figures: Montserrat Carratalà
03_ NAIXEMENT (Badalona romana)
Autor: Francesc Villaubí		
Figures: Castells
04_ ANUNCIATA
Plaça del Oli. Badalona
Autor: Oriol Codina
Figures: Carratalà
05_ CASAMENT DE JOSEP I MARIA
(la pahissa d’en Dalmau)
Autor: Enric Pla
Figures: Montserrat Carratalà
06_ JESÚS AMB ELS NENS
(Torres de Fals)
Autor: Enric Pla
Figures: Montserrat Carratalà
07_ NAIXEMENT
Autor: Francesc Umbert
Figures: Castells
08_ NAIXEMENT A ERILL LA VALL
Autor: Ricard Casal
Figures: Carratalà
09_ ELS PASTORS A SANT MIQUEL
DEL FAI
Autor: Jaume Gispert
Pintura: Olga Gispert
Figures: Carratalà
10_ PESSEBRE TRADICIONAL CATALÀ
(Montserrat)
Autors: Jordi Muñoz, Marc Pujadas,
Francesc Famadas i Joan Giró
Pintura: Rosa M. Bruguera
Figures: diversos autors

11_ REIS
Autor: Francesc Oriol
Figures:Castells i Jordi Muñoz
12_ CAMÍ DE REIS
Autor: Josep M. Giralt
Figures: populars

22_ ADORACIÓ DELS REIS A LA
VILELLA BAIXA
Autor: Joan Giró
Pintura: Rosa M. Bruguera i Joan Giró
Figures: Montserrat Carratalà

13_ PEIXANT EL TIÓ
Autor i figures: Josep M. Giralt

23_ BUSCANT POSADA A BADALONA
(aqüeducte del carrer d’en Fluvià)
Autor: Bartomeu Majoral
Figures: Jordi Muñoz

14_ ADORACIÓ DELS REIS
Autor i figures: Rosa M. Bruguera

24_ ELS TRES REIS
Autora: Bartomeu Majoral

15_ NAIXEMENT
Autor: Raimon Sau
Figures: Muns i Castells

25_ DAVALLÀ DEL CEL
I ES FEU HOME
Autor: Bartomeu Majoral
Figures: Susan Lordi

16_ FUGIDA A EGIPTE
(Temple de Luxor)
Autor: J. Lluís García Surrallés
Figures: Carratalà

26_ ERA FORASTER
I EM VAU ACOLLIR
Autor: Bartomeu Majoral

17_ NIT DE REIS A SANT JOAN
DE LES ABADESSES
Autor: Joaquim Mateu
Pintura: Olga Gispert
Figures: Jordi Muñoz i altres autors

27_ ELS REIS A L’ESCORXADOR
DE BADALONA
Autor: Francesc Sànchez
Pintura: J. Lluís Muñoz
Figures: Castells i Carratalà

18_ NAIXEMENT
Autor: Ignasi Banús
Figures: Germans Colomer

28_ VISITACIÓ
(Ses Voltes de Ciutadella)
Autor: J. Lluís García Surrallés
Figures: Castells

19_ FUGIDA A EGIPTE
Autor: Ignasi Banús
Figures: Castells

29_ NAIXEMENT DEL SORTEIG
Autora: Begoña Gómez

20_ NAIXEMENT
Autor i figures: Miquel Martí

30_ EL PESSEBRE DELS GARROFERS
Autora: Josep M. Sáez

21_ BUSCANT POSADA A SA COSTA
D’ES GENERAL (Maó)
Autor: J. Lluís García Surrallés
Figures: Castells

31_ PESSEBRE PLEGAT
Autors: Xiaoxian Huang i Joan Sallas

