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El cançoner
de la Poesia Catalana
2a part

volum 12

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

Salutació

Salutació

Benvolguts canetencs
Benvolgudes canetenques,
Properes aquestes dates de Nadal, aquest any en especial,
voldria apropar-me a tots vosaltres amb un senzill poema
escrit per un infant, que ha arribat a les meves mans i m’ha
fet emocionar:
«Aquest Nadal,/no vull que em compreu joguines,/
no vull roba, ni torrons,/ni pastissos, ni bombons./
El que vull aquest Nadal,/no ho venen a les botigues:/
Vull rialles i petons»
M’agradaria que aquest desig arribés a totes les llars de Canet
i que aquest Nadal sigui únic per tots i cadascun de nosaltres.
Intentem deixar de banda problemes, angoixes, tristeses... i ,
encara que sigui només per un moment, imaginem-nos que
som aquells infants innocents que esperàvem amb tota la il·lusió
del món, veure els carrers il·luminats, guarnir les nostres cases
amb l’arbre, el pessebre, les garlandes... i que, potser, sense grans
riqueses, ens sentíem els més feliços del món.
Si aconseguim transmetre aquest sentiment de pau i felicitat
a les persones que tenim més a prop, a les persones que més
ens estimem, de ben segur que serà un Nadal especial i únic !
En aquest cançoner que teniu a les mans trobareu tot un
seguit d’activitats per gaudir grans i petits: fira de Nadal
d’artesania, fira de Santa Llúcia, caga tió, concert de Nadal,
cantades de nadales per cors infantils, revetlla de Nadal, parc
infantil i tallers de Nadal per als infants, i els que no poden
faltar mai... Els pastorets «L’estel de Natzaret».
Bones festes de Nadal, Cap d’Any i Reis!
Cati Forcano Isern
Regidora de Festes
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Viure les festes

Viure les festes i tradicions
Vés qui ho diria!!

Encara tenim el regust dels torrons… i ja tornem a ser Nadal!!
Llavors he pensat que hi ha un munt de festes i tradicions al
llarg de l’any que associem a la gastronomia, i que només
parlant d’aquell plat o postre sabem a quina festa ens
acostem: la crema, la butifarra d’ou, les mones, els panellets…
i com no les neules i els torrons!
I també he pensat que aquestes tradicions ens ajuden a
mantenir viva la Festa, tot i que cada vegada es van
secularitzant més.
El Nadal, dies de pau, d’harmonia, de felicitat, àpats i regals…
i cançons i família.
A casa ens agrada reunir-nos tots, fent pinya i seguir fil per
randa totes les tradicions associades a la festivitat de Nadal:
fer el pessebre, anar a Missa del Gall, cantar nadales, fer
cagar el Tió, l’escudella i els torrons… i la cavalcada de Reis…
Ens ajuntem, ens busquem, mirem de trobar -nos per
celebrar, per compartir.
Això ens fa sentir més units. Diuen que la unió fa la força, i em
sembla que és veritat.
La família enforteix.
Sí, Nadal és tot això i molt més.
Els de tradició d’arrel cristiana celebrem el naixement de
l’Infant Jesús. La vinguda del Fill de Déu a la terra, portant la
Bona Nova d’un camí a seguir per salvar-nos del pecat.
I ho oblidem!
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Per tant, hem de posar tot el nostre cor i el nostre sentir en
voler celebrar aquesta festa tan entranyable que ens aporta
amor, unitat, pau… conservant la tradició de rememorar-la
cada any i emocionar-nos tot cantant el Noi de la Mare o
Santa Nit…
Si per als Mags el miracle d’una estrella brillant els feu caminar
durant molt de temps fins a trobar l’Infant per adorar-lo,
nosaltres que ja el tenim aquí… què esperem?
«… i diguem: «Glòria a Déu en les altures»
Amb aquell to que ho deien els pastors.
I si tot l’any la mesquinesa ens fibla,
I l’orgull de la nostra soledat,
Almenys aquesta nit, fem el possible
Per ser uns homes de bona voluntat.»

del Poema de Nadal de Josep Ma de Sagarra
Bon Nadal a tothom!
Joan Roig Busquets
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(Fragment Cant IV)
El poema de Nadal
El camí ens ha portat a Betlem!
Xiscla l’alegria nova!...
Com hem vingut? No ho sabem!
Tampoc sabem si ho mereixem,
però som al davant de la cova!
Hem seguit els pastors dins la nit crua?
Tenim l’ull esgarrinxat
per l’estrella? Tenim l’ànima nua
de tota veritat?...
Ai, no és pas hora de confessió
que escorcolli la sang impia!
És l’hora del xisclet de l’alegria,
o, si voleu, és l’hora del perdó,
de l’oblit de la carn i la cançó
dintre la llum de l’establia;
perquè som criatures mortals,
i si hem caigut tres cops al dia,
i si hem jurat en fals,
encara ens queda al fons del fons
l’entendriment per a aquesta hora;
no estan cremats tots els racons!
Encara hi ha un nervi que riu
i el llavi esquerp es fa més viu
mentre el rampell del mal recula
i en mig la palla flamejant
l’alè del bou i de la mula
humitegen la pell de l’Infant!
Josep M. de Sagarra
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El poema de Nadal

1.- El poema de Nadal

Les estrelles

2.- Les estrelles

Les estrelles

El cel és un camp
ple de meravelles;
l’ha llaurat el Sol,
la Lluna és qui el sembra.
La llavor que hi cau
tot seguit arrela;
arrela i floreix,
cada flor una estrella.
Quan apunta el Sol,
les flors es repleguen;
quan el Sol es pon,
totes s’esbandeixen.
Des de dalt del cel
guaiten a la terra;
cada infant que dorm
una estrella el vetlla.
Apel·les Mestres
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programa de festes
de nadal, cap d’any i reis

2014-2015

Divendres dia 5 de desembre
A partir de les 6 de la tarda i fins al dia de Reis
ENCESA DE L’ENLLUMENAT NADALENC DELS
CARRERS DE CANET
Els dies 6, 7, i 8 de desembre
A la riera Sant Domènec, de 10 del matí a 9 del vespre
FIRA DE NADAL D’ARTESANIA
Exposició i venda d’articles nadalencs i d’artesania.
Àrea de Promoció Econòmica

Dilluns 8 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 6 de la tarda
CONCERT AMB LA SIMFÒNICA HARMONIA
Direcció: Albert Deprius
Recaptació destinada a la Fundació Els Garrofers
Associació de Veïns del Casc Antic i Fundació Els Garrofers

Dies 10, 11, 16, 17, 18 i 22 de desembre
Auditori Jaume Dotras de l’Escola de Música, a les 7 de la tarda
AUDICIONS DE NADAL DELS ALUMNES
Escola de Música

Cap de setmana 13-14 i 20-21 de desembre
A la riera Sant Domènec, de 10 del matí a 9 del vespre
FIRA DE SANTA LLÚCIA
Exposició i venda d’articles nadalencs.
Àrea de Festes

Dissabte 13 de desembre
A la biblioteca, a les 12 del migdia
L’HORA DEL CONTE
El cargol Mossi i el cuc per la Cia de titelles La Closca
Biblioteca P. Gual i Pujadas

A l’envelat de Vil·la Flora, a 2/4 d’1 del migdia
TEATRE EN ANGLÈS. Storytime Santa’s Elves
S’acosta Nadal i els ajudants de Santa estan molt preocupats
perquè en Rudolph, el ren màgic, està malalt. Aconseguirem
ajudar-los a repartir tots els regals a temps?
Després de l’actuació el Pare Noel recollirà la carta de tots
els nens i les nenes
Kids&Us School of English Canet de Mar

A la Residència CDM, a les 5 de la tarda
RECITAL DE NADALES a càrrec del Cor Assai
Escola de Música

A la riera Sant Domènec, a partir de 2/4 de 7 del vespre
DONEM MENJAR AL TIÓ Porteu sucre, arròs, pasta...
K-80NET

Divendres 19 de desembre
Pels carrers i les places de Canet, a les 6 de la tarda
CANTADA DE NADALES A CÀRREC DEL COR
INFANTIL DE L’ESCOLA DE MÚSICA
Unió de Botiguers i Comerciants i Escola de Música de Canet

Dissabte 20 de desembre
Al carrer Ample, a les 5 de la tarda
MÚSICA, DANSA HIP-HOP I VISITA DEL PARE
NOEL
Associació de Veïns del Casc Antic

A la Residència Els Garrofers, a les 12 del migdia
CANTADA DE NADALES a càrrec del Cor Assai
Escola de Música

A la riera Sant Domènec, a partir de 2/4 de 7 del vespre
CAGA TIÓ
K-80NET
NOTA: en cas de pluja, el CAGA TIÓ es farà a l’envelat de Vil·la Flora.

A l’Envelat de Vil·la Flora, a 2/4 de 10 del vespre
REVETLLA DE NADAL
Sopar i ball amb el grup Adelfa
- Vegeu programes a part Amics del Ball

Diumenge 21 de desembre
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

Dins la setmana de Nadal
VISITA INSTITUCIONAL A LES RESIDÈNCIES DE
GENT GRAN DE CANET
Obsequis de l’Ajuntament als residents
Dilluns 22 de desembre
A la residència CDM, a 2/4 de 6 de la tarda
CANTADA DE NADALES a càrrec del cant coral infantil
de l’Escola de Música
Escola de Música

Del 23 de desembre de 2014 al 6 de gener de 2015
Inauguració dimarts dia 23 de desembre, a les 8 del vespre
a la Sala Cultural Ramon de Capmany
EXPOSICIÓ DE CONCHA IBAÑEZ. GRAVATS
Àrea de Cultura

Dimecres 24 de desembre
A l’Església Parroquial, a les 12 de la nit
MISSA DEL GALL
( Retransmissió en directe per Ràdio Canet)

Després de la missa, a la plaça Macià
CANTADA POPULAR DE NADALES I RESSOPÓ
TRADICIONAL DE NADAL
Amb l’actuació de JOSEP PARRA

Divendres 26 de desembre
Al Centre Parroquial, a les 6 de la tarda
ELS PASTORETS «L’estel de Natzaret»
Secció Dramàtica del Centre Parroquial

Dissabte 27 de desembre
DIA DOMÈNECH
Missa al Santuari a les 11 del matí i xerrada vermut de
Josep Rovira, a la Casa Museu, a 2/4 d’1 del migdia
Àrea de Cultura

Al Centre Parroquial, a les 9 del vespre (Durada: 90 minuts)
PROJECCIÓ DEL CONCERT EL MESSIES
de J. F. Häendel, gravat a la Catedral de Palma de Mallorca
Donatiu d’entrada voluntari destinat al Banc d’Aliments
Canet en Acció, ACPO i Centre Parroquial

Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora, d’11 a 2 del matí i de 5 a 8 de la tarda
PARC INFANTIL I TALLERS DE NADAL
Ludoteca, inflables i tallers a càrrec d’STRANKIS
Per a nens i nenes fins a 14 anys. Els nens i les nenes menors de 7 anys hauran
d’anar acompanyats d’un adult. Hi haurà servei de bar. Preu entrada: 1 euro

Àrea de Festes

Diumenge 28 de desembre
Plaça Universitat, a les 11 del matí
ARRIBADA DEL MISSATGER REIAL
Per visites dels REIS a les cases, cal trucar a Vil·la Flora,
tel. 93 795 46 25, fins al dia 2 de gener a la 1 del migdia.

Al Centre Parroquial, a les 6 de la tarda
VETLLADA D’ART DE NADAL a càrrec de diferents
grups locals. - Vegeu programes a part Centre Parroquial

Dimecres 31 de desembre
A Ràdio Canet, a la 1 del migdia
MISSATGE DE CAP D’ANY DE L’ALCALDE
Ràdio Canet

A la plaça Macià, a mitjanit
LES 12 CAMPANADES

amb la disco mòbil Lluís Serra

A l’envelat de Vil·la Flora, a la 1 de la matinada
BALL DE CAP D’ANY amb SANTI ARISA COMBO
Servei de bar. Entrada + consumició de benvinguda i cotilló: 5 euros
Àrea de Festes

Diumenge 4 de gener
Al Centre Parroquial, a les 6 de la tarda
ELS PASTORETS «L’estel de Natzaret»
Secció Dramàtica del Centre Parroquial

Dilluns 5 de gener
CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Arribaran a Canet a les 6 de la tarda
SALUTACIÓ DELS REIS des del balcó de l’Ajuntament
AUDIÈNCIA A TOTS ELS NENS I LES NENES des
de la tribuna instal·lada davant de l’Església Parroquial.
Caramels aptes per a celíacs

AJUNTAMENT
DE CANET DE MAR
Àrea de Festes

é,
es nadal

Les figures del pessebre

3.- Les figures del pessebre

Aquells que sonant
van fent son camí;
el del flabiol
i el del tamborí.

La dona que renta,
la vella que fila
i el brau caçador
que sempre vigila.

Del sac de gemecs
el qui sempre plora
i el de la simbomba
que ronca a tothora.

La noia que porta
la gerra i el pa
i aquell pescador
que al riu va a pescar.

També els tres pastors
que fan el sopar
i couen les sopes
i llesquen el pa.

El vell que la terra
remou amb catxassa
i el que es beu el vi
de la carabassa.

Figures eternes
de vida senzilla
que eixiu de la llum
que enmig del cel brilla.

El del feix de llenya
i aquell pastoret
que va amb la catxutxa
perquè té molt fred.

Vosaltres al món
porteu resplendor.
Oh fràgils figures
de Nostre Senyor.

La jove mestressa
duu la gallina,
la del cistell d’ous
i el sac de farina.

Joan Llongueres
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Les figures del pessebre

El temps sant és arribat
i amb el fred, la neu i el gebre,
les figures del pessebre,
una a una, ja han tornat.

Ho sap tothom i és profeci

4.- Ho sap tothom i és profecia (Fragment)
Ho sap tothom, i és profecia.
La meva mare ho va dir un dia
Quan m’acotxava amb blats lleugers;
Enllà del somni ho repetia
L’aigua dels astres mitjancers
I els vidres balbs d’una establia
Tota d’arrels, al fosc d’un prat:
A cal fuster hi ha novetat.
El coraller ho sap pel pirata
Que amaga els tints en bucs d’escata
Quan crema l’arbre dels escrits;
Al capità d’una fragata
Li ho diu la rosa de les nits.
L’or i l’escuma d’una mata
Clamen, somnàmbuls, pel serrat:
A cal fuster hi ha novetat.
El plor dels rics salpa pels aires,
I les rialles dels captaires
Solquen els glaços del teulat.
Un pastor ho conta als vinyataires:
A cal fuster hi ha novetat.
El roc dels cims escampa flaires,
I al Port mateix, amb roig roent,
Pinten, pallards, l’Ajuntament.
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El jutge crema paperassa
Dels anys revolts, a un cap de plaça,
I el mestre d’aixa riu tot sol.
El fum dels recs ja no escridassa
I els pescadors faran un bol,
Tot és silenci al ras de raça
Quan els ho diu l’autoritat:
A cal fuster hi ha novetat.
Res no s’acaba i tot comença.
Vénen mecànics de remença
Amb olis nous de llibertat;
Una Veu canta en recompensa:
Que a cal fuster hi ha novetat.
Des d’Alacant a la Provença
Qui mor no mor, si el son és clar
Quan neix la llum en el quintar.
La gent s’agleva en la nit dura,
Tots anuncien la ventura,
Les Illes porten el saïm,
I els de l’Urgell, farina pura:
Qui res no té, clarors dels cim.
La fe que bull no té captura
I no es fa el Pa sense el Llevat:
A cal fuster hi ja novetat.
J. V. Foix
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Ho sap tothom i és profecia

ia

Els núvols de Nadal

5.- Els núvols de Nadal

Els núvols de Nadal

Els núvols de Nadal no sé què tenen
que són manyacs: no posen
gens de malícia al cel:
pel blau puríssim dolçament s’estenen,
a la llum de la posta suaus s’encenen
i de nit deixen veure algun estel.
És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
Tenebres de Nadal, no sou tenebres;
més hi veig en vosaltres
que no en el dia clar.
Ai, nit que vas passant silenciosa;
ai, núvols blancs que pels estels passeu;
ai, llum que no ets enlloc misteriosa;
ai, portal de Betlem, que ets tot arreu!
Quan me vulgueu donar més alegria
parleu-me dels Nadals ennuvolats,
i com veureu com infant que somnia,
que riu a lo que veu amb els ulls aclucats
Joan Maragall
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La
de Nadal
Lanit
Nadala
d’avui

Les profecies
són aquests dies.
Jesús és nat.
La neu afina
xòrrecs avall.
Canten el gall
i la gallina.
Els àngels broden
el cel d’estrelles.
Els pastors roden
amb vestits nous
perdent els bous
i les esquelles.

La gent reposa
colgada al llit.
El llop no gosa
moure brogit.
D’un vell estable
mal ajustat
la llum eixia.
Fuig el diable.
La nit és dia.
Jesús és nat.
El bou recula
poquet a poc.
“Decanta’t, mula,
per fer-li lloc”.
Oh meravella!
Penja una estrella
de l’embigat.

Guerau de Liost
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La nit de Nadal

6.- La nit de Nadal

La Rosa de Nadal

7.- La Rosa de Nadal

La Rosa de Nadal

Oh, Rosa gran,
oh, Rosa de Nadal,
Rosa de neu,
de nits que feien roses.
Proverbial.
Opulenta.
Magnànima.
Episcopal.
Dones faltes i bones
i arriba greu i solemne al cap d’any.
Sempre et sorprèn al mig del recital,
impertinent,
aquella data extrema.
T’amagaràs i et tornaràs invicte.
Beneiràs les quatre creus del terme.
Vicent Andrés Estellés
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