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El cançoner

volum 16

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

per anar a rebre els Reis



SalutacióSalutació

Benvolgudes canetenques i canetencs,
Estimades amigues i amics,

Nadal arriba i ens preparem per a compartir aquests  dies
amb la família i els amics. És temps per badar, reflexionar,
fer balanç, dedicar temps als altres i a un mateix.

Nadal és ple d’alegria i de joia, però també pot estar ple
d’enyor, de soledat, d’estretors i d’escassedat.

En aquesta època ens sentim cridats a ser solidaris i
generosos, fem recol·lectes d’aliments per als que passen
penúries, de joguines pels més menuts o de roba d’abric per
als més necessitats.

No podem oblidar que hi ha persones que pateixen i que
necessiten de la nostra atenció i aixopluc, perquè els manca
afecte, recursos o estan separats dels seus éssers estimats o
injustament privats de llibertat, aïllats i lluny de les seves
famílies.

Si fem que cada dia sigui Nadal donant esperança, escalfor,
suport i veu a la gent que, vingui d’on vingui, ens necessita,
estarem col·laborant i lluitant per l’inici de la construcció
d’una societat més justa, forta, inclusiva i valenta.

A Canet, com cada any, en aquests dies festius de Nadal, els
carrers, els balcons i les cases s’omplen de llums, de colors,
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d’olors, de música i d’il·lusions. És època de celebracions,
de festa, de bons propòsits, de trobades, de regals, de rialles
i d’emocions. Tenim ganes de sortir al carrer  gaudint i
participant de la màgia i del caliu que es traspua quan esdevé
Nadal. Estem eufòrics , expectants per l’arribada de l’Any
Nou i esperem animats i curiosos, la vinguda dels Reis de
l’Orient.

En les pàgines centrals d’aquest petit cançoner hi trobareu
la informació de totes les activitats en què  podreu participar
i de tots els esdeveniments i espectacles que podreu gaudir.
Donem les gràcies a totes les entitats col·laboradores i als
voluntaris que ho faran possible. Esperem que la programació
d’enguany us plagui i, tant si fa fred com si no, en formeu
part.

Que el nou any 2019 ens porti seny, salut i força per
continuar avançant cap a un país de llibertat, d’igualtat i de
justícia.

Passeu molt Bones Festes!!!

M. Assumpta Revoltós i Vaquer
Regidora de Festes
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La música i NadalLa música i Nadal

Benvolguts conciutadans, estimats amics i amigues,

Vull aprofitar aquesta oportunitat de dirigir-me a tots
vosaltres; primer per agrair-vos les mostres d’afecte que
rebo a diari quan faig la passejada, de veritat, és molt
reconfortant sentir-se part d’aquest poble. I segon, per
animar-vos a gaudir d’unes festes de Nadal ben especials.

En aquest cançoner, com cada any, trobareu una selecció
de nadales pensades per compartir aquests moments
màgics amb tota la família al voltant d’una taula, repartits
per la sala, en espais improvisats, qualsevol lloc és bo,
només requereix la complicitat de cadascun de vosaltres
per fer d’aquestes trobades una experiència fantàstica.

No deixeu passar l’oportunitat de cantar tots plegats,
perquè la música és el fil conductor que ens fa vibrar, que
ens fa sentir i, en diades tant senyalades com aquestes,
en què es fa cagar el Tió, celebrem el canvi d’any i la
cavalcada de Reis ens predisposa per gaudir d’aquests
moments de germanor.

Doncs això, canteu amb alegria i pinteu somriures a les
cares de tots, besavis, avis, pares, oncles, cosins, nebots,
néts i besnéts. No falta ningú, oi?

Que l’any que ve ens porti salut, coratge i llibertat.

Us desitjo Bones Festes i un Feliç Any Nou!

Antonio Sagré Vives
Músic i compositor



7 El
 R

ei
 d

e 
l’O

ri
en

t

El Rei, Rei de l’Orient
porta coses, porta coses.
El Rei, Rei de l’Orient
porta coses per la gent.

Sí fillet, no fillet,
coca blanca, coca blanca.

1.- El Rei de l’Orient

 El    Rei,      Rei    de    l’O  - ri    -   ent          por  -  ta        co -  ses,  por - ta

co - ses.    El    Rei,      Rei    de   l’O -   ri  -    ent          por -  ta        co  - ses   per    la

gent.          Sí      fi   -     llet,         no      fi   -     llet,          co  -  ca       blan-ca,    co  -  ca

bla - ca. Sí    fi   -   llet,     no    fi   -   llet,      co - ca      blan -ca i tor-ro  -  net.      Gas   -

par,    Me- ci  - or,        Bal-ta   -  sar  por-teu    tor -  rons  que jo  en vull  men - jar.

al
Sí fillet, no fillet,
coca blanca i torronet.

Gaspar, Melcior,
Baltasar porteu torrons
que jo en vull menjar.

                        Barcelona (Barcelonès)
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Tres Reis d’Orient,
tres bons camarades,
tenen gran consell
una matinada
heu d’anar a Betlem,
els diu l’etern pare.
Tra, lara, lara, la la.
Els diu l’etern pare.

Marxem de matí
al trencar l’aubada,
quan són pel camí
l’estrella els guiava;
quan són a Betlem
l’estrella se’ls para.
Tra, lara, lara, la la.
L’estrella se’ls para.

2.- Tres Reis d’Orient
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Tres Reis  d’O- ri   -  ent,        tres bons ca-ma-ra-des,  te-nen  gran  con-

sell       u - na  ma - ti   -   na - da.    - Heu d’a - nar a  Bet    -    lem    els diu l’E-tern

Pa- re. Tra, la-ra,  la-ra, la,        la.       Els    diu    l’E - tern      Pa  -   re.

Troben sant Josep
i la verge santa
- On aneu, doncs ara?
- A adorar Jesús,
Fill de l’Etern Pare.
Tra, lara, lara, la, la
Fill de l’Etern Pare.

       Popular catalana
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Los tres Reis de l’Orient
Los tres Reis de l’Orient
vingueren de companyia.
Los tres Reis de l’Orient
vingueren de companyia,
a adorar l’Omnipotent (bis)
a los braços de Maria (bis).
Trin tirintrín trin trin, tiriririrín.
trin tirintrín trin trin, tiririrín.
A Betlem canten les glòries (bis)

Los aucellets cantadors
cantaven amb alegria,
perquè és nat lo Redemptor (bis)
a los braços de Maria (bis).
Trin tirintrín trin trin...

Lo canari diligent
ve de les Índies remotes.
Lo canari diligent
ve de les Índies remotes,
tot vestit de cap a peus (bis)
de plumes verdes i grogues (bis).
Trin tirintrín trin trin...

Lo gall surt del galliner,
rumbejant la cresta hermosa.
Lo gall surt del galliner,
rumbejant la cresta hermosa,
quequerequec, que el fill de Déu és nat (bis),
a los braços de Maria (bis).
Trin tirintrín trin trin...

3.- Los tres Reis de l’Orient
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Divendres 30 de novembre
A partir de les 6 de la tarda i fins al dia
de Reis
Encesa de l’enllumenat nadalenc dels
carrers de Canet

Dies 7, 8 i 9 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

Dies 12 i 13 de desembre
Auditori Jaume Dotras i Serrabella de
l’Escola de Música, a les 7 de la tarda
Audicions de percussió i solistes
d’instrument
Escola de Música

Divendres 14 de desembre
A la Biblioteca P. Gual i Pujadas, a les 7
de la tarda
Sessió de Filmoteca  Chomon. Màgia,
pocions i fades
Biblioteca P. Gual i Pujadas i Federació
Catalana de Cine-Clubs

Dissabte 15 de desembre
A la Biblioteca P. Gual i Pujadas, a 2/4
de 12 del migdia
Conte de Nadal en anglès
Biblioteca P. Gual i Pujadas i Kids&Us
School of English Canet de Mar

A la plaça Macià, a partir de 2/4 de 7 de
la tarda
Donem menjar al Tió
Podeu portar sucre, arròs, pasta...
Associació K-80NET



A l’Auditori Jaume Dotras i Serrabella de
l’Escola de Música, a les 7 de la tarda
Escenificació del poema de Nadal de Josep M.
de Sagarra
Escola de Música
- Col·laborem amb la Marató de TV3 -

Caps de setmana 15-16
i 22-23 de desembre

A la riera Sant Domènec i carrer Ample, de 10
del matí a 9 de la nit
Fira de Santa Llúcia
Exposició i venda d’articles nadalencs i
d’artesania
Àrea de Festes

Diumenge 16 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora, a partir de 2/4 de 12
del migdia
Festival per la Marató de TV3
Participants: Escola de Dansa Natalia Prior,
Estudi de Pilates i Dansa Sisè Sentit, Escola
de Música de Canet de Mar, Colla Sardanista
Creixent, Fanatix Urban Dance, Cor Country i
Knock-out. Vermut solidari a càrrec de
l’Associació Cultural Plataforma Odèon.
Ballet Juvenil Ensemble i Àrea de Cultura

Al voltant de l’Església Parroquial, de 6 de la
tarda a 9 del vespre (funció cada 20 minuts)
El pessebre vivent
Venda d’entrades a partir de les 5 al Centru
- Col·laborem amb la Marató de TV3 -
El Centru, Parròquia de St. Pere i St. Pau,
Sàlvia, Colla de Diables i Àrea de Cultura

Dies 17, 18, 19 i 20 de desembre
Auditori Jaume Dotras i Serrabella de l’Escola
de Música, a les 7 de la tarda
Audicions dels alumnes d’instrument
- Vegeu programes a part -
Escola de Música



Dimarts 18 de desembre
A la Residència CDM,
a ¾ de 6 de la tarda
Cantada de nadales a càrrec dels
alumnes de Cant Coral
Escola de Música

Dins la setmana de Nadal
Visita Institucional a les residències de
gent gran de Canet

Divendres 21 de desembre
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

Inauguració exposició
«Estratègies d’aparició»
de Jordi Alcaraz
A la Sala Cultural Ramon de Capmany, a
les 7 de la tarda
Exposició d’homenatge al Centenari de
la Biblioteca P. Gual i Pujadas
Oberta fins al 13 de gener
Àrea de Cultura

Dissabte 22 de desembre
A la plaça Macià,
a partir de 2/4 de 7 de la tarda
Fem cagar el Tió
Associació K-80NET

A l’envelat de Vil·la Flora,
a 2/4 de 10 de la nit
Revetlla de Nadal
Sopar i ball
- Vegeu programes a part -
 Amics del Ball



Diumenge 23 de desembre
A la plaça Macià,
de 10 del matí a 2 de la tarda
Jocs gegants antics de fusta
Per a participar-hi, compra i demana el
tiquet als comerços associats

A la mateixa plaça, a 2/4 d’11 del matí
Xocolatada a preus populars
As. de Comerciants Canet Centre

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

Dilluns 24 de desembre
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
i Ressopó tradicional de Nadal
Amb l’actuació de Pep Parra i Cia

A la Masoveria de Vil·la Flora, a mitjanit
Revetlla popular «Per Nadal un bon
sidral»
Animació amb Dj’s
Associació juvenil DEKAA

Dies 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 i tallers de Nadal
Ludoteca, castell de botar, piscina de boles,
inflable pista americana i tallers a càrrec
d’STRANKIS / Casal d’Estiu
· 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



Dijous 27 de desembre
A la Casa Museu Domènech i Montaner
Dia Domènech i Montaner
A les 11 del matí, taller infantil «pintem
ceràmica» (de 6 a 12 anys, inscripcions al
Museu)
A les 7 de la tarda, concert «Elles les moder-
nistes», a càrrec de M. Teresa Garrigosa,
soprano, J. Cortada, tenor i M. Ruiz, piano.
Àrea de Cultura

Dies 27, 28 i 29 de desembre
A la Masoveria, de 5 a 8 del vespre
Jocs, Tallers, Manualitats a partir de 12 anys
Àrea de Joventut

Dies 29 i 30 de desembre
A l’exterior de Vil·la Flora, de 5 a 8 del vespre
Parc Juvenil a partir de 12 anys
Rocòdrom-tirolina i circuit de karts
Àrea de Joventut

Dissabte 29 de desembre
A la riera Sant Domènec, a les 12 del migdia
Dia Domènech i Montaner
Domènech i Montaner, tres mirades
Espectacle teatralitzat i vermut modernista
Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner,
Institut Ramon Muntaner i Àrea de Cultura

Diumenge 30 de desembre
A la Plaça 11 de setembre, a 2/4 de 12 del
migdia
Arribada del missatger reial

Per visites dels REIS a les cases, cal trucar al
Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora, tel. 93 795 46
25,  fins al dia 28 de desembre a la 1 del migdia.

Diumenge 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
Espectacle pirotècnic i a mitjanit Les
12 campanades a càrrec dels 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 DJ Litus
Hi haurà servei de bar
Entrada + còctel de benvinguda: 5 €
- Aforament limitat -
Àrea de Festes

Dissabte 5 de gener
A la riera Sant Domènec,
de 10 del matí a 2 de la tarda
Tallers de maquillatge i
i manualitats de Nadal
Per a participar-hi, compra i demana el
tiquet als comerços associats
Associació de Comerciants Canet Centre

Pels carrers de Canet
a partir de les 6 de la tarda
Cavalcada dels Reis de l’Orient

RECORREGUT:
Ronda Dr. Marià Serra, riera del Pinar, riera
Buscarons, riera Gavarra (fins primera rotonda
plaça Busquets) 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 davant de la
Biblioteca P. Gual i Pujadas

Caramels aptes per a celíacs
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La perdiu escotxegant
també segueix la tabola.
La perdiu escotxegant
també segueix la tabola.
Los pastors la van sotjant (bis)
per posar-la a la cassola (bis).
Trin tirintrín trin trin...

                              Bescaran (Alt Urgell)

Los      tres Reis     de     l’O  -   ri    -     ent     vin- gue- ren     de      com -  pa -

nyi           -         a.                   nyi           -         a,        aa -    do - rar   l’Om - mi  - po    -

tent,      aa  -   do  -  rar  l’Om - ni  -  po    -   tent,         a       los    bra - ços   de    Ma -

ri               -               a.                  Trin - ti - rin - trín    trin     trin,      ti  - ri  -  ri  - ri -

 rín,           trin  ti  -  rin- trín,     trin    trin      ti - ri -  ri -  ri    - rín.              A        Bet-

lem       can    -   ten        les            glò                  -                   ries.

Lo
s 

tr
es

 R
ei

s 
de

 l’
O

ri
en

t



12

Es
tr

el
la

 g
ui

ad
or

a

Els Reis savis promptament
moguts del Sant Esperit,
a adorar l’Omnipotent,
nostre Rei, Déu infinit
Bon dia i nit,
amb l’estrella guiadora;
anem, anem tots en bona hora.

Anem tots en companyia,
no tinguem pas por d’errar
puix que ve la llum del dia
i l’estrella de la mar,
que ve a guiar
qui uns tals senyals honora,
anem, anem, tots en bona hora.

En Jerusalem entraren,
demanant a on és nat.
Los rabins interpretaren
de Betlem, noble ciutat.
Ja hi han trobat
el Noi la gran Senyora.
Anem, anem tots en bona hora.

4.- Estrella guiadora
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De sos tresors li’n portaren,
molta mirra, encens i or,
i per rei lo coronaren
amb aquests rics tresors
i altres millors,
a on los tres Reis adoren.
Anem, anem tots en bona hora.

                        Popular catalana

nit.       Bon          di-    ai               nit,                   amb   l’es -    tre   -    lla   gui    -     a  -

Els Reis    sa- vis  promp -ta    ment,                   mo-guts   del   Sant Es -   pe-

do    -     ra,      a  - nem,   a      -      nem          tots    en    bo  -     na         ho - ra.

rit,                a  a-do -  rar  l’Om-ni       po - tent,               nos- tre         Rei,  Déu    in - fi-
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En el dia de Nadal5.- Els tres Reis de l’Orient

Els tres Reis de l’Orient
emprenen gran marxa,
emprenen l’estrella,
estrella per guiar-los.
Trum lai la lara la la la la lari,
trum lai la lai la.

Com són al portal,
l’estrella se’ls para.
Veuen la Maria,
que al portal s’estava.
Trum lai la lara...

- Deu lo guard, Maria,
Verge coronada.
-Deu lo guard, senyors,
a on se’n van ara?
Trum lai la lara...

- Si voleu, senyora,
l’adorarem ara.
- Sí, per cert, senyors
de molt bona gana
Trum lai la lara...

Com a primer rei,
or li presentava;
com a sacerdot,
mirra li donava;
com home perfet,
encens li donava.
Trum lai la lara...

  Ribes de Freser (Ripollès)



El
s t

re
s R

ei
s d

e l
’O

ri
en

t

15
ès)

Els     tres               reis      de l’O - ri        -         ent           em - pre - nen  gran

mar    -   xa,           em - pre- nen    l’es  -    tre - llaes- tre   - lla    per         gui      -

ar      -       los.                 Trum   lai                    la,      la - ra la       la       la      la

 la     -   ri,      trum   lai         la               lai                          la.
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Los tres Reis de l’Orient6.- Los tres Reis de l’Orient

Los tres Reis de l’Orient
amb gran camarada,
se’n porten de guia
l’estrella sagrada.
Jesús,
l’estrella sagrada,
Jesús.

‘Riben a Betlem,
l’estrella és parada,
troben a Maria
al portal sentada.
Jesús,
al portal sentada,
Jesús.

- Déu vos guard, Maria,
prenda i coronada
Venim a adorar
lo rei que és nat ara.
Jesús,
lo rei que és nat ara,
Jesús.
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Los   tres              reis      de      l’O   -  ri  - ent,          amb        gran      ca     -    ma -

Per a ser lo rei,
quina gent tan honrada.
- Aquí el trobareu,
tot nuset encara.
Jesús,
tot nuset encara,
Jesús.

Per a llençolet
unes tristes palles,
per a capçalet,
una pedra plana.
Jesús,
una pedra plana,
Jesús...

                                                  Alt Àneu (Pallars Sobirà)

ra   - da,  se’n      por -  ten       per   gui  -  a    l’es  -   tre  - lla        sa - gra -   da.     Je-

sús,         l’es  -    tre  -   lla         sa -   gra  -   da,         Je  -   sús.
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Els tres Reis s’acosten7.- Els tres Reis s’acosten

Els tres Reis s’acosten
per la costereta
i a Jesús li porten
una samarreta.

Els tres Reis s’acosten
per la porta falsa
i a Jesús li porten
un carro de pansa.

                       Popular valenciana

Els   tres Reis s’a  -  cos    -     ten           per    la    cos - te   -   re    -   ta

i a     Je  - sús    li       por      -     ten                u  -  na   sa- mar  - re       -        ta.
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