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     EL MEU PESSEBRE (Fragments) 
 
... el que a mi més m’agrada és aquell ase 
que el camí de Betlem no vol seguir 
i el pastor  que l’estira i s’escarrassa 
i fins sembla que llanci  algun sospir. 
 
I el petit rabadà amb un be a l’esquena 
caminant al darrera dels pastors 
i aquell tan xic que la sarrona plena 
porta amb la bota de vi blanc i dolç. 
 
N’hi ha un altre que duu una gallina 
i un altre que arrossega un cabasset 
amb una gerra de la mel més fina 
perquè pugui menjar-ne el Jesuset. 
 
També hi ha la gentil samaritana 
que l’àmfora al pou està emplenant 
bo i guaitant en el cel, bella i llunyana, 
l’estrella guiadora i rutilant. 
 
I tot seguint l’estrella, van fen via 
els tres reis de presents ben carregats 
i el camell del rei blanc, que fa de guia, 
al davant presumit i encarcarat. 
 
La Verge i Sant Josep, l’estel que brilla, 
es miren somrients i embadalits. 
Per veure’ls s’ha enfilat la meva filla 
i diu: - Mare, per què 
els reis són tan petits? 
I pregunta, pregunta tantes coses ... 
 
 

Mercè Lafontana 
Nadal del 1951 

 



NEULES, NEULERS I GARLANDES 
 

El Centre d’Estudis Sant Cebrià, ofereix 
novament al poble de Sant Cebrià el guarniment 
de l’església amb garlandes de neules com ja 
era tradició des del segle XV. El CESC va 
recuperar aquesta tradició l’any 2003, amb la 
col·laboració de moltes cases del poble, Es 
decorava només l’altar major i cada any, fins al 
2009, es va millorar i ampliar el guarniment.  
 

 
 
La descoberta d’aquesta antiga tradició a Sant 
Cebrià es produí quan, en el llibre de comptes 
de la Confraria dels Sants Metges, patrons del 
poble, es va observar la compra anual d’una 
gran partida de neules.  Segons aquest llibre, 
aquesta tradició s’havia iniciat a Sant Cebrià en 
el segle XVI, però va desaparèixer  durant la II 
República, concretament l’any 1932. Segons les 
fonts orals, l’altar es guarnia el dia de la 
Immaculada Concepció, el 8 de desembre, i 
quedava així fins al dia de reis, 6 de gener, 
quan els infants podien gaudien del bon gust 
d’aquest típic postres nadalenc.   
 

 

Des de l’any 2011 el CESC compta amb la 
col·laboració dels alumnes i de l’equip docent 
de l’institut-escola El Pi Gros  i del rector de la 
parròquia amb l’objectiu que aquesta tradició es 
mantingui ben viva, ja que som un dels pocs 
pobles del principat (per no arriscar-nos a dir 
l’únic) que la conserva, a diferència de l’illa de 
Mallorca que, per Nadal, es guarneix 
profusament amb neules retallades. 
 

 
Neula de paper retallada 

La decoració consisteix en penjar d’una bonica 
cinta florejada en el presbiteri, sobre l’altar 
major, les neules medievals elaborades per 
Casa Graupera, mestres neulers de Mataró, 
combinades amb algun producte tradicional de 
la tardor en el Montnegre (cireres confitades, 
castanyes, branques d’arbusts...). Les neules 
decorades i retallades pels alumnes de l’institut-
escola El Pi Gros guarneixen  la nau central de 
l’església com si pengessin d’una gran i vistosa 
làmpada. 

 

 

Qui és un Neuler?. Un Neuler és una persona 
que fa neules. 
 

 
Mestre neuler Enric Graupera Iglesias. 

Què és un neuler?. Es un “motlle” per a fer 
neules, que consisteix generalment en una 
mena d’estenalles amb les mordales en forma 
de plats, dins els quals es col·loca la pasta de 
farina, llet i ous, per a posar-la al foc. Els 
“neulers” tenien sovint gravats, símbols 
decoratius, sanefes, ratlles, cercles...  
 

     
Neulers 

Les neules medievals son planes i no pas 
enrotllades. De fet, això explicaria l’origen 
etimològic de la paraula Neula, que prové de 
Nebula, mot que en llatí vol dir boira “pasta molt 
fina, lleugera com la boira, que no pesa..., ni 

engreixa...” No és fins el segle XVII que la neula 
s’enrotlla, tal com la coneixem actualment. 
 

 
Neula medieval Casa Graupera 

Els primers en fer les neules varen ser els 
monjos, n’ hi ha referències en els segles del IX 
al XII. Més tard, com ha passat amb tot..., del 
monestir a la fleca. 
 
En temps passats, trobem neules en els convits 
de grans personatges, quan, a l’acabament dels 
àpats de festa eren servides amb mel i 
acompanyades de Piment. Com per exemple, 
en el convit del rei en Jaume l. 
 
Pastar avui, és molt fàcil..., però antigament era 
cansat. S’havia de treballar el llard amb el sucre 
fins que aquest últim “se l’havia menjat” (s’havia 
integrat), llavors s’havia de barrejar amb la 
farina i que no hi quedés cap grumoll. 
Seguidament, amb un perol bastant gran s’havia 
de treballar, remenant-ho bé, llavors s’hi afegia 
la llet, els ous, la vainilla, la canyella i... a 
pastar-ho fins tenir la pasta ben fina. La pasta 
era millor si es deixava reposar, com a mínim un 
parell d’hores. 
 
Des de fa temps les neules són molt 
apreciades, una llaminadura popular que ha 
estat regalada en festes i convits per això la 
seva popularitat. El que no era tan apreciat per 
aquell que havia de fer-les era elaborar-les, 
perquè els neulers antigament pesaven molt. 
D’aquí la frase “m’han carregat els neulers”. 
 
Entre les diverses expressions que tenim en 
català sinònimes de “carregar amb el mort”, es a 
dir: córrer amb obligacions, mals de cap o 
compromisos que no ens corresponen ni 
afecten directament i que ens els podríem molt 
be estalviar, hi ha la de “carregar-se els 
neulers.” 



 

                                                                                           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: 
 

 
 

 
EL CESC US DESITJA UNES BONES FESTES 
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