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NADAL MÀGIC  
  
Per un Nadal màgic  
fem un encanteri,  
preparem la poció  
deixem que es refredi.  
  
Deu grams de tendresa,  
tres grams de comprensió,  
cinc de tolerància,  
quatre de passió.  
  
Polsim de bondat  
posem-ne un grapat.  
Barregem suaument  
per no trencar res  
i a l’atzar del vent  
ho deixem dispers.  
I amb poques paraules  
i quatre cançons  
ja tenim el Nadal  
per tots els racons.  
  

Montse Assens i Borda 



Sense Cavalcada, els Reis d’Orient també arribaven 
 

 

Enguany, any 2020, a causa de la situació excepcional produïda per la incidència de la Còvid 19, 
viurem unes Festes de Nadal diferents, però no per això seran menys sentides i emotives, 
perquè el Nadal és, sobretot, un estat d’ànim, un no sabem què que any rere any s’instal·la en 
l’ambient i en tots nosaltres al llarg de cada dia de festa: Nadal, Sant Esteve, cap d’Any i Reis. 
De totes aquestes dates, la nit de Reis és, potser, la més especial perquè fa somniar els més 
petits en  el poder d’una nit màgica, durant la qual les seves il·lusions i els seus desitjos  podran 
fer-se realitat. 
 
La tarda del 5 de gener a Sant Cebrià els nens i les nenes gaudeixen des de fa gairebé 50 anys, 
d’una bonica cavalcada de Reis però, en els anys cinquantes i seixantes, en el record de la gent 
gran del nostre poble, aquells i aquelles que avui ja són o podrien ser avis i àvies, però que en 
aquell temps eren infants, les coses eren molt diferents. Ens expliquen que la tarda del dia 5 de 
gener es trobaven a la Plaça de l’Església, tots ben abrigats i amb el seu fanalet penjat d’una 
canya el més llarga possible perquè es veiés de ben lluny. Cal tenir present que, en aquells anys, 
la llum dels fanalets sortia de la flama d’una candela, una espelma prima enganxada a la part 
baixa del fanalet i que, si no s’anava en compte, cremava el paper del fanal i el nen o la nena es 
quedava sense. Tots i totes procuraven que això no passés, perquè les coses s’havien de fer 
durar en aquells temps i, si el fanalet es cremava, no era segur que n’hi hagués un altre per al 
proper any. Quan hi eren tots, baixaven en grup pel carrer del Centre fins a la carretera i 
després, tot seguint la carretera, fins a la Riera, a la sortida del poble. Mentre caminaven, 
anaven cantant: 
 
 
 
“Els Reis de l’Orient 
porten coses, porten coses 
Els Reis de l’Orient 
porten coses a la gent. 
 
Els Reis de Barcelona 
porten coses, porten coses 
Els Reis de Barcelona 
porten coses a la mona. 
 
Els Reis de Mataró 
porten coses, porten coses 
Els Reis de Mataró 
porten coses al balcó. 
 
Els Reis de Montserrat 
porten coses, porten coses 
Els Reis de Montserrat  
porten coses al terrat”. 
 
 
 
Arribats a la Riera, aixecaven ben amunt els fanalets i cridaven ben fort perquè els Reis i els 
seus patges els sentissin i els veiessin i, amb els ulls ben oberts, fixaven la foscor de la nit, 
convençuts de veure en la llunyania els camells carregats de regals i tota la comitiva que, unes 
hores més tard, arribaria al poble i entraria a cada casa per deixar-los els regals que havien 
demanat en les seves cartes. 
 
Al cap d’una bona estona, en el camí de retorn cap a la Plaça, la imaginació els desbordava. Un 
deia: ”Jo he vist el rei blanc, el meu rei preferit”. Un altre assegurava: “Doncs jo he vist els 

camells carregats de regals embolicats amb papers de colors”- I un altre: “Jo també. I a més els  
patges que formen la comitiva que s’acosta a poc a poc”… Tot era il·lusió, joia i somriures, i els 
ulls d’aquells infants encara espurnejaven quan arribaven a la Rectoria Vella, l’última parada 
abans que cadascú es retirés a casa seva. Mossèn Miquel, el rector d’aquell temps, ja els 
esperava. Rebia les nenes i els nens, els preguntava, un per un, què havien demanat als Reis i 
els obsequiava amb un parell de mandarines del seu jardí i amb un grapat de confits que, 
possiblement, el mossèn guardava per a aquesta ocasió, d’entre els que li regalaven quan es 
celebraven batejos. 
 
Finalment, arribava el moment de tornar a casa, a sopar i a dormir de seguida, perquè creien 
fermament el que pares i avis els deien: “Ara cap al llit, a dormir de seguida perquè, si no, els 
Reis passaran de llarg”. I malgrat aquest temor, alguns ens han confessat que els costava 
adormir-se i que, entre el somni i la vigília, havien sentit els Reis quan arribaven a casa seva i 
entraven pel balcó, la porta o la finestra. 
 
La primera cavalcada, sense carrosses, però amb els tres Reis muntats a cavall, va arribar a 
Sant Cebrià cap a l’any 1970. El CESC va publicar, el desembre de l’any 2010, en el número 30 
del fulletó Vall-Alta, els records d’en Joan Montsant en un article titulat  La primera Cavalcada de 
Reis a Sant Cebrià. En Joan Montsant recordava que aquell any va donar-se la coincidència que 
les quadres de Can Romà van servir d’aixopluc durant l’hivern als cavalls que, a l’estiu, 
passejaven turistes per la riera d’Arenys de Munt, i que acompanyava sovint el seu pare  a Can 
Romà a veure els cavalls. En Lluís Montsant, pare d’en Joan, la feia petar amb l’home que en 
tenia cura. D’aquestes converses va sorgir l’idea de posar els cavalls a disposició dels Reis 
d’Orient per arribar en cavalcada al poble el dia 5 de gener. En Joan Montsant recordava també 
que tot el parament necessari (vestits, corones i demés complements) es va llogar a Barcelona. 
L’any 1972 els Reis d’Orient van entrar per primera vegada a Sant Cebrià dalt de carrosses, un 
format que ha perdurat fins avui dia. L’Ajuntament d’aquell temps, amb la col·laboració de la 
Comissió de Festes,  va comprar les carrosses a Canet que, aquell any, havia decidit canviar-les. 
Unes carrosses que, amb decoracions diverses i arrossegades per tractors “Pascuali”, varen 
servir durant molts anys per transportar Melcior Gaspar i Baltasar des de l’entrada del poble fins 
la plaça de l’Església, rebuts i acompanyats per la il·lusió que, malgrat el fred i l’espera, lluïa en 
els rostres dels nens i nenes que sostenien fanalets i estiraven el braç per donar la carta a algun 
patge o, si hi havia sort, als mateixos Reis. En una d’aquelles primeres cavalcades, (com també 
s’ha produït altres vegades al llarg dels anys), faltaven voluntaris  poques hores abans de posar-
se en marxa. En Josep Borrell, de Can Lladó, que aleshores era regidor, va sortir a la recerca 
d’algú que acceptés participar-hi, en un camp de maduixes prop de casa seva, va trobar un 
vilatà i el seu fill disposats a vestir-se de Rei i de patge reial. 
 
Els tres reis: Melcior, Gaspar i Baltasar, sempre han arribat a Sant Cebrià. Amb magnífiques 
carrosses, patges, música i molts caramels, com en els darrers anys, muntats en  cavalls i també 
sense cavalls ni cavalcada, sempre han entrat a les cases la nit màgica del 5 al 6 de Gener. I els 
infants sempre els han esperat amb la mateixa il·lusió, portant fanalets que, amb el temps han 
millorat el sistema de fer llum i han passat de l’espelma al llum d’ un led activat amb una pila. 
 
Aquest any no hi haurà cavalcada a Sant Cebrià, però els Reis d’Orient seran al poble perquè tots 
els infants puguin fer-los arribar personalment les seves cartes. 
 

 
Text:  Marta Colell Rotger 

Dibuix: Júlia Falcó Champion 
 
 

 

 



 

                                                                 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: 
 
 
GARLANDES DE NADAL. 

Com ja és habitual en aquestes dates, el 
CESC guarnirà aquest any 2020 l’Altar 
Major i la Nau Central de l’Església de Sant 
Cebrià amb les Garlandes de Nadal. Des de 
l’any 2011 el CESC compta amb la 
col·laboració de l’equip docent i de 
l’alumnat de l’Institut-Escola El Pi Gros en 
la confecció de neules de cartolina 
decorades i de neules retallades i, aquest 
any, malgrat la situació excepcional que 
vivim, que no permetrà als alumnes visitar 
el muntatge, l’Institut-Escola ha accedit a 
fer-nos arribar, com cada any, les neules 
fetes pels seus alumnes. El CESC aprofita 
aquest espai per agrair a la direcció, 
mestres i alumnes, el seu interès i la seva 
disponibilitat en mantenir aquesta tradició. 

 

 

20 ANYS DEL CESC. 

Us anunciem la nova publicació del CESC 
en motiu dels seus vint anys d’existència.  
Fundat l’any 2000, el passat mes de gener 
el Centre d’Estudis Sant Cebrià ha complert 
vint anys. El llibre recull la trajectòria de 
l’entitat al llarg d’aquests anys, des dels 
seus orígens fins a l’any 2020. Un llibre que 
els nostres socis rebran en agraïment al  
seu suport i que tots aquells que puguin 
estar interessats en conèixer la nostra feina 
al llarg dels darrers vint anys, podran 
adquirir a la llibreria Olga Serrat Salicrú, 
Avinguda Maresme n. 4,  Sant Cebrià de 
Vallalta. 
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