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El cançoner

volum 20

A J U N TA M E N T
DE CANET DE MAR

El Pessebre de Pau Casals (2a part)

amb lletra de Joan Alavedra



SalutacióSalutació

Benvolgudes canetenques, benvolguts canetencs.

Aquest any sí.

Per f i, després de dos anys de restriccions, em plau
presentar-vos la 20a edició del Cançoner de Nadal ple
d’activitats organitzades, com sempre, amb l’ajuda de les
entitats, la contribució de diferents àrees de l’Ajuntament
i la valuosa participació dels voluntaris.

Tanmateix, us demanaria que continueu usant els espais
públics del nostre estimat poble amb seny, que participeu
dels actes i que celebreu les Festes de Nadal amb alegria
i prudència i que ompliu, com sempre heu fet, els carrers
i les places de la nostra vila amb somriures, amb
optimisme i entusiasme.

Espero trobar-vos en alguna de les moltes activitats
programades. Mentrestant, rebeu una forta abraçada i el
desig d’un bo i millor 2023.

Bones Festes Canet!

M. Assumpta Revoltós i Vaquer
Regidora de Festes
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Records de NadalRecords de Nadal

He viscut moltes festes de Nadal on no hi ha faltat el Tió,
la missa del Gall, l’estimable pessebre, els Pastorets, Sant
Esteve, l’home dels Nassos, Cap d’Any i Reis... i tots els
dies amb moments plens d’emotives cançons... El
desembre congelat, Les dotze van tocant, Fum, fum fum,
El Rabadà, La pastora Caterina... Tot ha estat semblant al
llarg del temps, però el que ha canviat moltíssim ha estat
el foc per fer bullir l’escudella del dinar nadalenc.
El foc del meu primer record va ser     la llar de foc, amb els
troncs de llenya i els clemàstecs o trespeus, on la mare hi
feia bullir l’olla.
Poc després, els fogons que amb
fullac, carbonet, carbó i cops de
ventall, també s’hi coïa l’escu-
della. I anys després, el fogó de
petroli, combustible que en Mont-
sant ens el proporcionava.
El butà, el gas ciutat, meravella, net i escalfant igual.
I per últim, i amb gran recel pels més vells com jo, la
vitroceràmica i el foc d’inducció...
Tots han servit per fer bullir els galets, la pilota, la
botifarra, els cigrons, la col i la patata, i reunir la família
per celebrar, any rere any, l’entranyable dinar de Nadal.
Dono gràcies a tothom, perquè heu pensat en mi per donar-
me l’oportunitat de felicitar la gent del meu poble, no
només amb el dibuix de l’àngel-rabadà que des de sempre
ha il·lustrat aquest cançoner, sinó amb algunes vivències
d’aquestes festes.

Teresa Brugarola Sa
lu

ta
ci

ó
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Troben un home sobre el
camp humit
Que llaura amb els seus
bous la gran amplada.
- Au, Polit i Esquirol!- els fa
amb un crit.
Que es treballa molt bé de
matinada.
-Bon dia, l’home i els bous!
Que vagi bé la llaurada!
Voleu venir a Betlem?
- He d’acabar la feinada
Que tinc a llaurar i
sembrar,
Batre el blat, moldre la
grana,
Pastar-la i coure el bon pa
Rodó i de crosta daurada.
- Ja hi ha temps per
treballar!
- No ho cregueu. Mireu què
em passa...
En la nit, obscura
-Digueu-ho al Petit-

Ha vingut un àngel
Al cap del meu llit.
La cambra era clara
D’una resplendor
Que no feien l’alba
Ni la llar de foc.
Era una llum blanca,
Viva, com de llamp,
Que se li arrapava
Tot al seu voltant.
- Alça’t de seguida!
- m’ha dit-. Juny els bous
I llaura que llaura
Fins que et digui prou.
Que a la matinada
Neix un Sembrador.
Prepareu les terres,
Terrassans del món!
Nat damunt la palla,
Us durà el bon gra.
I en la nit darrera,
Ans del comiat,
Com a recordança
Us donarà el Pa.

4.- L’home que llaura
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L’estel5.- L’estel

L’estel esclata
De llum de plata.
Blava celístia
Vesteix la nit.

En dolç ensomni
dorm la natura
extasiada
per l’infinit.

Ni el vent sospira
Ni l’aigua canta
I l’au nocturna
Calla el seu crit.

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.





Dijous 1 de desembre
Al TMC Sala Centru, a les 8 del vespre
Projecció de la pel·lícula «Monte
Tropic» d’Andrés Duque i el
documental «El camí cap a
l’emigració» d’Ayoub El Mernissi.
Rodades principalment a Canet amb joves ex
tutelats.
Col·loqui amb els directors. Col·laboració de la
UPF, JOVIS i TRANSGANG.
Àrea de Participació Ciutadana, Àrea de Joventut
i Àrea d’Educació

Divendres 2 de desembre
A partir de les 6 i fins al dia de Reis
Encesa de l’enllumenat
nadalenc dels carrers
Àrea de Promoció Econòmica

A la Biblioteca P. Gual i Pujadas,
a les 6 de la tarda
Cants i poemes de Nadal a càrrec
del Cor Infantil de l’Escola de
Música
Escola de Música

Dissabte 3 de desembre
A la riera Sant Domènec i carrer Ample,
de 10 del matí a 9 de la nit
Mostra d’Artesania
Exposició i venda d’articles
artesans
Associació Mares Malabaristes i Àrea de
Promoció Econòmica

A l’Església Parroquial,
a les 12 del migdia
Concert de Nadal
Cors i Big Band
de l’Escola de Música
Escola de Música

A l’envelat de Vil·la Flora,
a les 6 de la tarda
Mostra de Nadal Estudi
de Dansa i Pilates Sisè Sentit
Estudi de Dansa i Pilates Sisè Sentit i Àrea de
Cultura

Dilluns 5 de desembre
Del 5 de desembre al 3 de gener
Troba el Nadal a Canet 2022
Troba els 6 personatges de Nadal als
aparadors dels establiments de Canet
Impacta i participa en el sorteig d’un
munt de premis. Sorteig el dia 9 de
gener.
Canet Impacta i Àrea de Promoció Econòmica

Dijous 8 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora,
a 2/4 de 7 de la tarda
Concert de Nadal
Els 3 Tenors
- Vegeu cartells a part -
Associació de Jubilats de Canet de Mar i Àrea
de Cultura



Divendres 9 de desembre
A la Biblioteca P. Gual i Pujadas,
a 2/4 de 6 de la tarda
Taller infantil de Nadal
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys
Vine a fer els teus ornaments! a
càrrec de Laura Pérez
Biblioteca P. Gual i Pujadas

Dies 10, 11, 17 i 18
de desembre

A la riera Sant Domènec i carrer Ample,
de 10 del matí a 9 de la nit
Mercat de Nadal
Exposició i venda d’articles
nadalencs i d’artesania
Associació Mares Malabaristes, Àrea de
Promoció Econòmica i Àrea de Festes

Dissabte 10 i diumenge 11
de desembre

A la Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner, d’11 del matí a 2 de la tarda
i  de 4 de la tarda a 7 del  vespre.
Entrada i sortida pel pati de la Masia
Rocosa.
La città infinita
Activitat per a la mainada. Es tracta d’un
joc constructiu que utilitza residus
industrials per crear i recrear espais
urbans. Gratuït, aforament controlat.
Àrea de Participació Ciutadana i el Consell
d’infants de Canet de Mar

Dissabte 10 de desembre
Auditori Jaume Dotras i Serrabella de
l’Escola de Música, a les 6 de la tarda
Concert de Nadales del Cor de
l’Associació de dones Sàlvia
Acte a benefici de la Marató de TV3
- Vegeu cartells a part -
Escola de Música

Diumenge 11 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 7 de la
tarda
Tarda de música i ball
Acte a favor de la Marató de TV3
Amics del Ball

Dies 12, 13, 14, 15 i 21
de desembre

Auditori Jaume Dotras i Serrabella de
l’Escola de Música, a 2/4 de 7 de la tarda
Audicions de Solistes i Combos
- Vegeu cartells a part -
Escola de Música

Divendres 16 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 8 del
vespre
Àgora debat amb Cristina
Almeida, advocada laboralista,
feminista, ex diputada i ex
senadora.
Acte a benefici de la Marató de TV3
Àrea de Cultura



Dissabte 17 de desembre
A la plaça Mercat, a les 11 del matí
Tió de Nadal de la Plaça Mercat
- Vegeu cartells a part -
Associació de venedors Plaça Mercat i Àrea de
Promoció Econòmica

A la plaça de l’Església i a la plaça 1
d’octubre, a partir de les 6 de la tarda
El Pessebre Vivent
Venda d’entrades: - Vegeu cartells a part -
Acte a benefici de la Marató de TV3
El Centru, Parròquia de St. Pere i St. Pau, Sàlvia,
Colla de Diables i Àrea de Cultura

A l’envelat de Vil·la Flora, a les 9 del vespre
Revetlla de Nadal
Sopar i ball
- Vegeu cartells a part -
Amics del Ball

Diumenge 18 de desembre
Al TMC Sala Centru, a les 12 del migdia
Teatre familiar Miranius
L’aventura d’habitar el món amb
la Cia De Paper
Preu entrada: 5€ Entrapolis  -
Vegeu cartells a part -
Àrea de Cultura

A l’Església Parroquial, a les 6 de la tarda
Concert de Nadal
Orfeó Misericòrdia, Cor Assai i corals

infantil i juvenil de l’Escola de Música,
dirigits per Xavier Dotras, Imma Roig,
Pere Xirau i Fifí Arnau

Des del dia 19 fins al dia 23 de desembre
Visita institucional a les
Residències de Gent Gran

Dijous 22 de desembre
A la Sala Cultural Ramon de Capmany,
a les 7 de la tarda
Inauguració de l ’exposició:
«Urban Sketching a Canet de
Mar»
A càrrec de Canet dibuixa.
Oberta fins el dia 8 de gener.
Canet dibuixa i Àrea de Cultura

Divendres 23 de desembre
A la Biblioteca P. Gual i Pujadas,
a 2/4 de 6 de la tarda
Hora del conte: El Tió Congelat
amb Keke Shuga
Biblioteca P. Gual i Pujadas

Dissabte 24 de desembre
A la plaça Macià, a partir de les 11 del
matí
Tió de Nadal (Porteu-li menjar i
el farem cagar)
- Vegeu cartells a part -
Associació K-80NET i Àrea de Festes



A la plaça Mercat, a les 11 del matí
Actuació musical: Cançons de
Nadal
- Vegeu cartells a part -
Associació de venedors Plaça Mercat i Àrea
de Promoció Econòmica

A l’Església Parroquial, a les 12 de la nit
Missa del Gall

Després de la missa, a la plaça Macià
Cantada Popular de Nadales amb
l’actuació de Pep Parra i Cia
Àrea de Festes

A Vil·la Flora, a mitjanit
Revetlla Popular
«Per Nadal un bon sidral»
Animació amb Dj’s
Associació juvenil DK360, Kneteo, Bitxus i Àrea
de Joventut

Dilluns 26 de desembre
A la plaça Macià,
a 2/4 de 7 de la tarda
Cantada Popular de Nadales
amb l’actuació de Pep Parra i
Cia
Àrea de Festes

Dimarts 27 de desembre
A la Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner, a les 7 de la tarda

Inauguració de l’exposició:
Domènech i Montaner,
catalanisme i país.
La vertebració de la Catalunya
moderna.
Comissariada pel CEDIM
Oberta fins el dia 5 de març.
Generalitat de Catalunya, Centre d’Estudis Lluís
Domènech i Montaner (CEDIM) i Àrea de Cultura

Dies 27, 28 i 29 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora, d’11 del
matí a 2 del migdia i de 5 de la
tarda a 8 del vespre
Parc Infantil de Nadal
Ludoteca, castell de botar,
piscina de boles, inflable pista
americana cars
Tallers de Nadal a càrrec
d’STRANKIS, de 5 de la tarda a 8
del vespre
Per a nens i nenes fins a 11 anys. Els nens i les
nenes menors de 7 anys hauran d’anar
acompanyats d’un adult. Hi haurà servei de bar.
Àrea de Festes

Dies 27 i 29 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora,
a partir de les 12 del migdia
Tallers de Nadal en anglès
a càrrec de Kids&Us Canet
Per a nens i nenes de 2 a 9 anys,
activitat gratuïta
Àrea de Festes



Divendres 30 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora,
de 5 de la tarda a 8 del vespre
Activitats juvenils
Jocs de Wii,  simuladors 3D,
pista de ball ,  brau mecànic i
més.. .
Per a joves a partir de 12 anys.
Àrea de Joventut

Al TMC Sala Centru, a les 6 de la tarda
Teatre familiar
Sabates vermelles amb la Cia Sifó
Preu entrada: 5€ Entrapolis  -
Vegeu cartells a part -
Àrea de Cultura

Dissabte 31 de desembre
A la plaça 11 de setembre,
a 2/4 de 12 del migdia
Arribada del Missatger Reial
- Vegeu cartells a part -
Colla de Reis i Àrea de Festes

A Ràdio Canet, a les 8 del vespre
Missatge de Cap d’Any
de l’Alcaldessa
Ràdio Canet

A la plaça Macià,
a partir de 2/4 de 12 de la nit
Les 12 Campanades

Amb la disco mòbil Lluís Serra
Àrea de Festes

A l’envelat de Vil·la Flora,
a la 1 de la matinada
Ball de Cap d’Any
amb Balahits i DJ Litus
- Servei de Bar -
Aforament limitat
- Vegeu cartells a part -
Àrea de Festes

Dijous 5 de gener
Cavalcada dels Reis d’Orient
Arribaran a Canet a les 6 de la
tarda
Recorregut: Ronda Dr. Marià
Serra, riera del Pinar, riera
Buscarons, riera Gavarra (fins
primera rotonda plaça Bus-
quets) riera Gavarra i riera Sant
Domènec (Biblioteca)

Salutació dels Reis des del
balcó de la Biblioteca P. Gual i
Pujadas

Audiència a tots els nens i
nenes
Des de la tribuna instal·lada a
la riera Sant Domènec, davant
de la Biblioteca P. Gual i
Pujadas



Caramels aptes per a persones
celíaques
Colla de Reis i Àrea de Festes

Dissabte 7 de gener
A l’Església Parroquial,
a les 6 de la tarda
Concert. El Cant de la Sibil·la
A càrrec d’Imma Roig, Quim Mas
i Xavier Dotras al piano

El Cant de la Sibil·la és un drama litúrgic
de gran difusió fins que el Concili de Trento
(1545-1563) el va fer desaparèixer. A
Catalunya, durant el segle XIX alguns
folkloristes van impulsar-ne la
recuperació.
Àrea de Cultura

Caldrà tenir ben present

· En tots els actes i activitats,
caldrà seguir les indicacions
dels organitzadors, dels vigi-
lants i dels cartells informatius.

· Estar atents, en cas que sigui
necessari, a canvis d’horaris,
d’espais i fins i tot a possibles
cancel·lacions d’alguns dels
actes.

· També caldrà, en la mesura del
possible, evitar les aglomera-
cions.

L’Ajuntament de Canet de Mar
us desitja unes Bones Festes

i un Feliç Any 2023



AJUNTAMENT
DE CANET DE MAR

Àrea de Festes
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La parella de la portadora
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6.- La parella de la portadora

I un home i un dona, amb neu i nit, van pels camins
que per les vinyes fan les oliveres.
Suspesa dels parpals, la portadora de raïms
duen, curulla. I per les tresqueres
els veuen els pastors, muntanya enllà.

- Bé us calia aprofitar
dia i nit per la verema,
si encara l’heu d’acabar...

- El vi que cullo no és per mi, minyons.
El meu va bullir al cup fa dues mesades.
Per dar-me aquest, han rebrotat plançons
aquesta nit d’hivern, amb les glaçades.
- Amb fred, raïms?
- Oh, i quins gotims!
- Vés-te’n a la vinya gran!
- m’ha dit una veu d’infant-.
Quan les dotze hauran tocades
els ceps et rebrotaran
i les mans se’t marcaran
amb unes roses badades
mateix que roses de sang.

Cull el vi i guarda’l anyades
que un dia el demanaran
àngels d’ales desplegades.

En una àmfora el duran
sobre una taula parada
i els seus amics el veuran
per comunió amb la sang
meva, que serà vessada.
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