


2

Edita: Ajuntament de Canet de Mar
Il·lustració: Teresa Brugarola

Col·labora: Pep Parra
Imatges:  Àrea de Comunicació

Realització: carlessaiz.cat



El cançoner

volum 17

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

de Pastors i Rabadans



SalutacióSalutació

Benvolgudes canetenques i canetencs,
Estimades amigues i amics,

En aquesta ocasió, us oferim la 17a edició del Cançoner
de Nadal ple d’activitats, de col·laboracions, d’hores de
dedicació, de compromisos i, sobretot, ple d’il·lusions.
És un honor dirigir-me a totes vosaltres, per 5è any
consecutiu, des d’aquest petit i alhora gran Cançoner i
informar-vos de tots els actes que es realitzaran durant
les pròximes setmanes a Canet.

Com cada any, us oferim una eina molt pràctica on podreu
consultar tots els horaris i les ubicacions dels actes
programats per les entitats col·laboradores i per les
diferents àrees de l’Ajuntament, que esperem que agradin
a petits i a grans.

Us convidem a participar, a omplir carrers i places i a
compartir aquests moments amb la família, amb els amics
i les amigues.

Aprofito l’avinentesa per felicitar-vos les Festes de Nadal
i desitjar-vos que les gaudiu amb salut i alegria.

Al nou any que vindrà, li demano que ens porti un país
més tolerant, més solidari i més equitatiu. Un país on es
pugui viure en igualtat d’oportunitats, on no hi hagi lloc
per la repressió, la violència i els maltractaments. Un país
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on tothom es pugui expressar lliurement i on es respectin
les persones i els seus drets fonamentals. Un país lliure i
demòcrata.

Que l’any 2020 ens porti la justícia que ens manca i la
llibertat per les persones represaliades, per les preses
polítiques i pel retorn de les exiliades.

Sentiu-vos lliures, sigueu felices.

Bones Festes!!!

M. Assumpta Revoltós i Vaquer
Regidora de Festes
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Ritme al PessebreRitme al Pessebre

Festa i música sempre han anat de la mà. No s’entén un
Nadal sense cançons, perquè cantar és alegria que ens
esperona i predisposa a viure’l intensament.

Els centres comercials s’afanyen en voler ser els primers
posant musiquetes, com a reclam per a possibles vendes,
tot recordant-nos que ja hi som. Es sonoritzen carrers i
places. La cantarella del Caga Tió, Concerts de Nadales,
Orquestres de Fi d’Any i el goig que ens envaeix quan
sents els perkutes dels Reis Mags, que fan l’ambient
acollidor.

Quan jo era petit (tot plegat no fa pas gaire) a més a més,
existia l’hàbit d’anar a veure els pessebres per les cases i
cantar-los nadales. El costum s’ha fos però el pessebre
continua.

És aquesta herència cultural, lligada a les Festes de Nadal,
especialment entranyable. És una síntesi d’il·lusió, de
tradició i fantasia, que s’ha mantingut en el temps,
aconseguint plasmar una escena de pura poesia.

Són aquestes petites escultures de fang que ens fan
companyia a totes les Festes fins a la Candelera. Que ja
t’hi has fet amic perquè les veus cada dia. Que quan les
guardes a la capsa els hi hauries de fer una abraçada
perquè se’ls hi han enrampat les cames de tant temps en
la mateixa postura.

Us imagineu per un moment que amb el cos entumit,
cansats d’estar sempre fent el mateix gest, les figures
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cobressin moviment a ritme musical, d’acord amb l’acció
que representen?

L’àngel volant estès faria l’anunciata a ritme de vals
anglès. El llenyataire, el pastor que va amb el xai, la noia
que porta la gerra, el que porta un sac de farina i aquell
altre pastor que passeja una gallina. Són el poble, que
amb ànsia d’arribar els primers a la Cova caminen de
pressa a ritme de pasdoble.

En canvi, la vella del cistell d’ous avança amb ritme
salsero. La Verge resta estorada i el Nen li cau la bava,
veient Sant Josep que, amb la vara, arrenca a ballar un
bolero.

Renta la bugadera a ritme d’una havanera, la filadora ho
fa a ritme del txa-txa-txa i el cabrer, que muny la cabra en
un racó, a ritme de tango, li estira el mugró.

El sabater balla claqué adobant una sabata i fins el
caganer mou el cul a ritme d’una bachata.

Seria original, creatiu, de disseny i trencador. Llàstima
que sigui tan sols una ficció.

Que visqui la música! A tothom Bones Festes i que l’any
vinent sigui millor!

Àngel Murillo i Estragué
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Nadal! Nadal!

Un pas de pardal,
s'allarga el nou dia!
Nadal! Nadal!
A l'home mortal
revé l'alegria!
Cantem i ballem.
Saltem i brinquem.
Deixem la tristesa!
Fem ara, germans,
donant-nos les mans,
florir la infantesa.

Oh que dolça s'ha escampat
la llum d'or del jorn que
avança!
Porta als ulls nova esperança;
porta al cor nova bondat!

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

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

1.- Les figures del Pessebre

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

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

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

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

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

Del sac de gemecs
el qui sempre plora
i el de la simbomba
que ronca a tothora.
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La do-na  que   ren-ta, la  ve- lla que   fi - la  i el brau ca-ça - dor    que sem-pre vi -

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

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

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

                    Joan Llongueres
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gi -la, la  noi -a  que  por-ta   la ger - ra iel   pa      i a-quell pes-ca - dor  que al riu va a pes-

car.      El vell  que la    ter -ra re-mou amb cat - xas-sa  i  el   que  es   beu el    vi     de   la  ca -  ra-

bas-sa, el  del feix  de    lle-nya  i  a-quell  pas -to - ret   que va amb la  cat - xut -xa per-què té molt

f r e d .
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Els Pastors

Anem, pastors, al pessebre,
dret a Betlem, que ja és nat
un infant com una estrella,
a mi em té lo cor robat.

Quan serem en el pessebre,
cantem-li una cançó,
oferim-li molts gustosos
nostres cors a l’infantó.

2.- Els pastors

Pastorets de la muntanya,
que dormiu amb tant repòs,
despertà-us, veniu luego,
veureu nat lo Redemptor.

Pastorets, xics i quitxalla,
que dormiu amb tant recel,
despertà-us, veniu luego,
veureu nat lo Rei del Cel.

     Sant Feliu d’Estiula, les Llosses, Ripollès

A     -      nem pas     - tors         al       pes       -       se            -           bre,

 dret     a     Bet - lem    que jaés       nat                        un     in-fant   com     u -  naes

tre       -          lla,                   a  miem     té      lo      cor     ro    -     bat.

Dolç



AJUNTAMENT
DE CANET DE MAR
Àrea de Festes



Dijous 5 de desembre
A partir de les 6 de la tarda i f ins
al dia de Reis
ENCESA DE L’ENLLUMENAT
NADALENC DELS CARRERS DE
CANET

6, 7, 8, 14 i 15 de desembre
A la riera Sant Domènec, de 10
del matí a 9 de la nit
FIRA DE SANTA LLÚCIA
Exposició i venda d’art icles
nadalencs i d’artesania
Àrea de Festes

11, 16, 17, 18 i 19 desembre
Auditori Jaume Dotras i
Serrabella de l’Escola de Música,
a partir de les 7 de la tarda
AUDICIONS DELS ALUMNES
- Vegeu cartells a part -
Escola de Música

Dies 11 i 19 de desembre
Auditori Jaume Dotras i
Serrabella de l’Escola de Música,
a les 7 de la tarda
AUDICIÓ DE PERCUSSIÓ
ÈTNICA
Escola de Música

Dimecres 11 de desembre
Auditori Jaume Dotras i
Serrabella de l’Escola de Música,
a 2/4 de 8 del vespre
AUDICIÓ D’ORQUESTRA I
CORDA
Escola de Música

Dissabte 14 de desembre
A la Biblioteca P. Gual i Pujadas,
a les 12 del migdia
L’hora del conte amb PAKU PILLU
Biblioteca P. Gual i Pujadas

A l’envelat de Vil·la Flora, a les 6
de la tarda
FESTIVAL DE NADAL ESCOLA
DE DANSA 6è SENTIT
Estudi de Pilates i Dansa Sisè
Sentit i Àrea de Cultura

A la plaça de l’Església i a la plaça
Macià, de 6 de la tarda a 9 del
vespre(cada 20 minuts)
EL PESSEBRE VIVENT
Venda d’entrades:
- Vegeu cartells a part -
El Centru, Parròquia de St. Pere i
St. Pau, Sàlvia, Colla de Diables i
Àrea de Cultura



A la plaça Universitat, a partir de
2/4 de 7 de la tarda
DONEM MENJAR AL TIÓ
Podeu portar sucre, arròs, pasta...
Associació K-8ONET i Àrea de Festes

Diumenge 15 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora, a partir
de 2/4 de 12 del migdia
FESTIVAL  MARATÓ DE TV3
I VERMUT SOLIDARI
Part icipants: Associació Cultural
Plataforma Odèon, Colla Sardanista
Creixent, La Mar de Swing, Cor
Country, Escola de Música, Ense-
mble Centre de Dansa, Ballet
Juvenil Ensemble, Estudi Dansa i
Pilates Sisè Sent it, Fanat ix Urban
Dance i Knock-out.
Àrea de Cultura

A la plaça de l’Església i a la plaça
Macià, de 6 de la tarda a 9 del
vespre (cada 20 minuts)
EL PESSEBRE VIVENT
Col·laborem amb la Marató de TV3
Venda d’entrades:
- Vegeu cartells a part -
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 7
de la tarda
BALL DE TARDA PER LA
MARATÓ DE TV3
Amb l’Orquestra de la Bona Sort
del Centre de Salut Mental de
Malgrat de Mar
Amics del Ball i Àrea de Cul-
tura

Dilluns 16 de desembre
A la Residència CDM, a les 6 de la
tarda
CANTADA DE NADALES a
càrrec dels alumnes de Cant Coral
Escola de Música

Del 16 al 22 de desembre
VISITA INSTITUCIONAL  A LES
RESIDÈNCIES DE GENT GRAN
I CENTRES EDUCATIUS

Divendres 20 de desembre
A l’Auditori Jaume Dotras i
Serrabella de l’Escola de Música,
a les 8 del vespre
EL POEMA DE NADAL
de Josep Ma de Sagarra
Escola de Música



Dissabte 21 de desembre
Al carrer Ample, de 10 del matí a
1 del migdia
MATINAL INFANTIL AMB
INFLABLES
Per a nens i nenes fins a 12 anys
Àrea de Festes

A la plaça Macià, a partir de 2/4
de 7 de la tarda
FEM CAGAR EL TIÓ
Associació K-8ONET i Àrea de
Festes

A la Sala Cultural Ramon de
Capmany, a les 7 de la tarda
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE
PINTURA de Marc Sisquella
Àrea de Cultura

A l’envelat de Vil·la Flora, a 2/4 de
10 de la nit
REVETLLA DE NADAL
Sopar i ball
- Vegeu cartells a part -
Amics del Ball

Dissabte 21 i diumenge 22
de desembre
A la riera Sant Domènec i carrer
Ample, de 10 del matí a 9 de la nit

MOSTRA D’ARTESANIA DE
NADAL
Exposició i venda d’art icles
artesans
Associació Mares Malabaristes i
Àrea de Promoció Econòmica

Diumenge 22 de desembre
A la Casa Museu Lluís Domènech
i Montaner, a les 11 del matí
VISITA TEATRALITZADA
Amb o sense reserva, places
limitades 7€ (6€ amb descompte)
Casa Museu 93 795 46 15
canet.canetmuseu@canetdemar.cat
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

Dimarts 24 de desembre
A l’Església,  a les 12 de la nit
MISSA DEL GALL



Després de la missa, a la plaça
Macià
CANTADA POPULAR DE
NADALES I RESSOPÓ TRADI-
CIONAL DE NADAL
Amb l’actuació de PEP PARRA i CIA
Àrea de Festes

A la Masoveria de Vil·la Flora, a
mitjanit
REVETLLA POPULAR «Per Nadal
un bon sidral». Animació amb Dj’s
DEKAA i Àrea de Joventut

Divendres 27 de desembre
A la Casa Museu Lluís Domènech
i Montaner
Dia Domènech i Montaner
A les 11 del matí, taller «PINTEM
UNA RAJOLA» nens i nenes de 6
a 12 anys, act ivitat gratuïta,
inscripcions al Museu 93 795 46 15
canet.canetmuseu@canetdemar.cat

A les 7 de la tarda, conferència a
càrrec de Lluís Domènech i Girbau
«DOMÈNECH I MONTAMER,
UN HOME UNIVERSAL»
act ivitat gratuïta, entrades
limitades.
Àrea de Cultura

A la Masoveria de Vil·la Flora, a
les 12 del migdia
STORYTIME BY KIDS&US
CANET
Per a nens i nenes de 3 a 8 anys,
activitat gratuïta
Kids&Us Canet i Àrea de Festes

27, 28, 29 i 30 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
Ludoteca, castel l de botar,
piscina de boles, inflable pista
americana

TALLERS DE NADAL a càrrec
d’STRANKIS, de 5 de la tarda a 8
del vespre
· Per a nens i nenes fins a 12 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

27 i 28 de desembre
A la Masoveria de Vil·la Flora, de
5 a 8 del vespre
JOCS, TALLERS i MANUALITATS
a partir de 12 anys
Àrea de Joventut



Dissabte 28 de desembre
A la riera Sant Domènec, a les 12
del migdia
DIA DOMÈNECH I MONTANER
Inaugurem Can Domènech
Espectacle teatralitzat de
cloenda del centenari de la Casa
Domènech  (1919-2019)

Tot seguit, II VERMUTADA
MODERNISTA DE CANET
Activitat gratuïta
Centre d’Estudis Lluís Domènech i
Montaner, El Centru i Àrea de
Cultura

Diumenge 29 de desembre
A la Plaça 11 de setembre, a 2/4
de 12 del migdia
ARRIBADA DEL MISSATGER
REIAL
Colla de Reis i Àrea de Festes

A l’Església Parroquial, a les 6 de
la tarda
EL CANT DE LA SIBIL·LA
Àrea de Cultura

Dimarts 31 de desembre

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
VINE A REBRE L’ANY NOU A
LA PLAÇA

LES 12 CAMPANADES
I ESPECTACLE PIROTÈCNIC
amb els Diables de Canet

Seguidament, música 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
Balahits i DJ Litus
Entrada + còctel de benvin-
guda: 5 €. Servei de Bar
Aforament limitat
- Vegeu cartells a part -
Àrea de Festes

Diumenge 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 (f ins a
la 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

IMPORTANT!
Per visites dels REIS a les cases cal trucar a:

- Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora, tel. 93 795 46 25, f ins al dia 20 de
desembre, de 9 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. El dia 23 de desembre
de 9 a 2 del migdia.

- Of icina de l’OAC (Ajuntament), tel. 93 794 39 40, els dies 27, 30 de
desembre i 2, 3 de gener de 9 del matí a 2 del migdia.

També es podrà sol·licitar des de la pàgina web www.canetdemar.cat

-AUDIÈNCIA REIAL A TOTS
ELS  NENS I LES NENES des
de la tribuna instal·lada a la
riera Sant Domènec, davant
de la Bibl ioteca P. Gual i
Pujadas
Colla de Reis i Àrea de Festes

 Caramels aptes
per a celíacs

L’Ajuntament de Canet de Mar us desitja
unes Bones Festes i un Feliç Any 2020
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d’on veniu?
- Vinc de l’establia
ben prop de Betlem.
Som vist un miracle,
res de més prudent.

- Què heu vist, Pastora,
què heu vist?
- Dintre d’una grípia
un petit infant,
que plora i sospira
per tots los humans

3.- La pastora al naixement

- És bonic, pastora,
és bonic?
- Bonic com la lluna,
li diuen Nadal
que al món no se’n troba
un altre d’igual.

- Com s’hi està, pastora,
com s’hi està?
- Sant Josep, son pare,
s’hi està al costat.
La Verge, sa mare,
el tenia endreçat.

   Massanet de Cabrenys, Alt Empordà

M. 104 =

D’on   ve  -     niu  pas- to - ra,       d’on   ve   -   niu?          Vinc  d’u - naes - ta -

bli   -   a            ben   prop    de     Bet     -    lem.                Som    vist    un     mi    -

ra   -    cle,       res       de           més                  pru        -        dent.



Els pastors a Betlem
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Ja baixen els pastorets,
diridets,
baixen de la muntanya
amb esclops i bastons,
diridons,
tots vestits de samarra
Lairom, lonfà, landiri, diridà,
diridom, diridom, dirideta, lirom.

- On aneu, los pastorets,
diridets,
a on aneu vosaltres?
- Aquí baix a Betlem,
diridem,
guarnirem una xambra.
Lairom, lonfà, landiri, diridà,
diridom, diridom, dirideta, lirom.

N’ha tingut un infantó,
diridó,
a dintre d’un estable
enmig d’un bou i una mare.
Lairom, lonfà, landiri, diridà
diridom, diridom, dirideta, lirom.

4.- Els pastors a Betlem



13 El
s p

as
to

rs
 a

 B
et

le
m

L’infantó n’era petit
diridit,
d’un gran pit plorava.
Viva, viva l’infantó
diridó,
viva, viva la gela (sic).
Lairom, lonfà, landiri, diridà,
diridom, diridom, dirideta, lirom.

                     Oliana, Alt Urgell

Jaen  bai - xen  los pas   - to    -   rets,  di- ri -dets,            bai - xen  de     la  mun -

ta         -          nya,                                amb          es    -    clops,         i            bas     -

tons,  di -ri -dons,            tots  ves - tits  de     sa      -      mar - ra. Lai - rom,  lon      -

fà,                        lan           -           di        -      ri,              di        -      ri           -

dà,     di -ri-dom,   di- ri-dom,   di- ri   - de    -    ta,    li    -    rom.

Alegret  (  =100)
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En el dia de Nadal5.- Els pastors a la cova

Pastorets truqueu la porta
- Maria, baixeu a obrir-.
La una toca la guitarra
l’altre toca el violí.
Perquè tots volen ballar,
turulurura,
turulurura,
perquè tots volen ballar
turulurura
turulurà.

Ell no vol ballar amb la dona,
ni tampoc ballar tot sol.
Encar que sia maimona,
en farà algun giravolt.
Perquè tots volen ballar,
turulurura
turulurura,
perquè tots volen ballar,
turulurura
turulurà.

  Vic, Osona
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  Pas   -   to      -    rets           tru - quen       la              por  -  ta.            Ma   -   ri    -

a             bai- xeu       ao            brir.            La       un           to    -     ca    la       gui    -

tar   -   ra,            l’al  -   tre          to    -    cael  vi    -     o     -      lí.             Per   -  què

tots         vo - len      ba     -     llar,           tu -  ru  -  lu   -    ru    -    ra,     tu  - ru  - lu    -

ru    -  ra,       per  -  què          tots         vo - len      ba     -    llar,            tu  -  ru  -  lu  -

ru          -        ra,          tu      -    ru     -    lu       -      rà.

Festiu
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Cançó dels pastors6.- Cançó dels pastors

L’àngel ens ha dit
que d’una donzella
restant pura i bella,
un Fill n’és eixit.
Au, i amb bon delit,
vegem què ha passat.
Alegrem-nos tots,
que Jesús és nat.

Au, pastors, correm,
deixem la peresa.
partim amb pretesa,
anem a Betlem.
Que allí veurem
la gran novetat.
Alegrem-nos...

Oh, mira el noi xic,
tan hermós i bell!
No n’he vist com ell
d’altre tan bonic.
A fe que n’estic
del tot agradat!
Alegrem-nos ...

                  Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)

C
an
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L’àn-gel    ens   ha      dit             que   d’un - na don    -    ze   -  lla,

res - tant    pu - ra  i         be   -   lla,             un     fill     n’és    ei     -     xit.

Au,  i  amb bon    de     -     lit                          ve - gem    què  ha  pas   -    sat.

A    -    le  -  grem  -  nos          tots,            que     Je  -  sús     és          nat.
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Follia nadalenca7.-Follia nadalenca

Aquí dalt de la muntanya
n’hi ha una cabanya
qui estan sopant.
Veuen un àngel
que els il·lumina
i els encamina
a adorar l’Infant

N’hi ha dos pastorets
abrigadets,
que tenen fred;
abrigats amb la samarra
mengen ous i botifarra.
Fum, fum fum

                     Salt, Gironès

A - quí   dalt     de  la   mun   -  ta  - nya    n’hihau  -  na     ca  -    ba-nya

quies - tan  so    -   pant.             Veu  -  en  un        àn - gel          que’ls    il - lu   -

mi   -   na                 iels       en  -    ca    -      mi      -      naa   -     do  -  rar     l’In      -

fant.    N’hiha  dos      pas -to   -   rets,      a -    bri -ga -  dets,        que     te- nen

fred;         a- bri - gats  amb   la     sa   -   ma -  rra,  men - gen         ous  i  bo- ti     -

 fa    -    rra.     Fum,                   fum,                   fum.
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