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CANT DE LA SIBIL·LA 
 

El Cant de la Sibil·la és un drama 
litúrgic i cant gregorià. Considerat com 
un ritu pagà, aquesta peça de teatre 
religiós pronostica l'arribada del Messies 
i la fi del món. Es conserva intacte a 
Mallorca i avui en dia es representa en 
algunes esglésies del Principat. L'any 
2010, la UNESCO va declarar la 
representació Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat.  
Representat abans de la missa del 
Gall, a la Nit de Nadal, el Cant de la 
Sibil·la el protagonitza un nen o una 
dona vestits de sibil·la –endevinadora 
del món pagà– amb mantell de seda i 
amb una espasa a la mà. La cançó que 
interpreta té l'origen en una 
melodia mossàrab amb text traduït al 
català al segle XIII. 

 

 

 

Cobla tradicional, molt coneguda del poble mallorquí. 
Possiblement fa referència al costum, ja perdut, que el 
Sibil·ler o Sibil·la, quan havia acabat el seu cant, 
tallava solemnement, amb l'espasa i fent el senyal de la 
creu, el fil d'on penjava un enfilall de neules 
ensucrades o una coca de Nadal, lligada a una llàntia 
de prop de la trona. 
 

Sibil·la alerta a sa coca, 
que no t’escap de ses mans, 
que a baix hi ha uns escolans 
que baden un pam de boca. 
 
 

EL CESC US DESITJA UNES BONES FESTES 
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Tradició de les neules de paper de Mallorca 
 

 

Tots hem doblegat un full de paper alguna 
vegada i n’hem retallat petits triangles o 
semicercles. Un cop arrodonides les voreres 
i desplegat de nou, el full s’ha transformat 
en una mena de mosaic rodó de forats amb 
figures geomètriques. Això és una neula de 
paper. 
 
Les primeres referències a de les neules per 
guarnir el Nadal a Mallorca es remunten al 
segle XIV (Llibre de Sagristia de 1389) quan 
la Seu de Mallorca s’encortinava amb 
centenars de neules que, penjades d’un fil 
voletejaven per ornamentar el temps 
nadalenc. Els escolans que havien 
“enneulat” per Nadal, “desenneulaven” 
l’endemà de la Candelera. 
 
Aquesta era també una tradició a Catalunya, 
amb referències escrites del segle XV sobre 
compra de neules i fil per endiumenjar la 
Catedral de Barcelona, i que es va deixar de 
fer l’any 1822. 
 
Tanmateix a Mallorca aquest costum es va 
seguir celebrant fins avui, on a les esglésies 
col·loquen grans enfilalls de neules de costat 
a costat, i es guarneixen el pessebre, les 
llànties, cornises i retaules. A més, al 
llantoner del mig del temple s’hi col·loca un 
enfilall de tantes neules com setmanes i dies 
hi ha des de Nadal fins el Dimecres de 
Cendra. Les més grans representen les 
setmanes i les petites els dies. 
 

     
        Neules de paper col·locades en llànties 
 

El seu nom de neula prové del terme llatí, 
nebula, que significa núvol. 
 
Les neules antigament s’elaboraven amb 
pasta de farina sense llevat, fent servir un 
motllo de ferro aplicat al foc. Aquest motllo 
de ferro servia també per aplicar formes, 
lletres, o imatges segons el que els 
documents antics anomenen in ferramento 
caracterato. 
 

 
Les neules antigues 

 
Aquestes neules planes, quan són dolces i un 
cop enrotllades, han donat lloc a un dels 
dolços més típics de la cuina catalana i que 
típicament suquem al cava per Nadal. 
 
Les neules de farina van donar pas 
progressivament a les de paper, que 
segueixen sent un tret nadalenc característic 
de Mallorca, i que omplen les esglésies pel 
Cant de la Sibil·la a la Nit de Nadal, Cap 
d’Any i Reis. 
 
Les tècniques per elaborar les neules de 
paper són variades i van des dels retalls 
geomètrics que esmentàvem abans i que 
poden ser una bona tasca de manualitat pels 
nens, fins a filigranes de paper elaborades 
amb molta paciència, delicadesa i art. 
 
Es poden classificar segons el motiu que 
representen. El més usual és el que fa 
referència a escenes bíbliques (Naixement, 
pastors, adoració dels Reis, campanes, 
espelmes...).  
 

 

 
Neules amb motius nadalencs 

 
Ara bé, també són freqüents les neules amb 
formes geomètriques, missatges de bons 
desitjos o bé figures d’animals, plantes, o 
paisatges. 
 

 
Neules amb motius geomètrics 

 

 
Neules amb motius de la natura 

 
 

Per fer unes bones neules s’ha de tenir un 
bon pols i molta concentració. Normalment, 
es poden retallar a partir de còpies amb fons 
obscur dels models a representar i fent servir 
un cúter o unes tisores primes. Els autèntics 
experts treballen també amb  paper de barba 
(més gruixut) travat amb clips sobre una 
plataforma estable i tallant el paper amb un 
bisturí. 
 

 
Elaboració d’una neula amb un cúter 

 
Un expert pot tardar de dues a quatre hores 
per elaborar una neula ben treballada, que 
servirà per guarnir l’església, les llars i fins i 
tot alguns aparadors de les botigues. 
 
En l’actualitat, en algunes llibreries del barri 
antic de Palma se’n poder adquirir de 
diverses mides i motius. 
 
Des de l’any 2003, a Sant Cebrià hem 
recuperat aquesta tradició ancestral de 
guarnir l’església amb les garlandes de 
Nadal. 
 
Així que ja sabeu, si voleu afegir un nou 
element per guarnir la vostra llar per Nadal, 
simplement amb una mica de paper, un fil, 
un cúter, els motius que més us agradin que 
podeu crear o trobar a la xarxa i una mica de 
paciència, podreu fer neules de paper. I 
d’aquesta manera també fem cas del que diu 
el refranyer popular: “Cada cosa pel seu 
temps; per Nadal, neules, i per l’estiu, 
cigales”. 
 

Bernat Vidal Juan
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                                                        amb el suport de:      

Plaça Baix Montseny, 1 
08396 Sant Cebrià de Vallalta 
cesc-santcebria@hotmail.com 
http://cescsantcebria.wordpress.com/ 
937630154 - 680128845 
 

El CESC INFORMA: 
 
Presentació llibre del Mil·lenari 
 
El passat dissabte 16 de novembre vàrem 
presentar la darrera publicació del CESC amb 
l’objectiu de fer arribar als nostres socis, a les 
entitats i centres d’estudis col·laboradors i a 
les institucions culturals del país, el document  
manuscrit en què apareix per primera vegada, 
de manera explícita i per escrit, el nom de 
Sant Cebrià de Vallalta, « Sancti Cipriani 
Maritimi ». En el marc de l’església de Sant 
Cebrià totalment plena de vilatans i amics de 
pobles propers, l’historiador Agustí Alcoberro 
va presentar el llibre del Mil·lenari i, com a 
cloenda, els assistents vàrem poder gaudir del 
músic Marc Egea tocant la viola de roda i de 
les veus dels nostres veïns Josep Maria Grima 
i Anna Basas, autora de la música i lletra de la 
cançó escrita per a la ocasió. 

 

Garlandes de Nadal 

El CESC, amb la col·laboració de l’equip 
docent i dels alumnes de l’Escola el Pi Gros i 
del rector mossèn Felip Hereu, us ofereix 
novament el guarniment de l’església amb 
garlandes de neules com era tradició ja des del 
segle XVI i que va desaparèixer durant la II 
República, concretament l’any 1932.  
Al nostre poble vàrem recuperar aquesta 
tradició el Nadal de l’any 2003 amb neules 
medievals elaborades per  la Casa Graupera de 
Mataró i, a partir de l’any 2011 s’hi varen 
afegir les neules decorades i retallades pels 
alumnes de l’escola del poble.  
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