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UNA JORNADA DEDICADA A LES CANÇONS TRADICIONALS 
NADALENQUES 

El Museu de la Vida Rural i el Monestir de Poblet han unit esforços per tal de 

representar el Cant de la Sibil·la a l’interior de la basílica de Santa Maria de 

Poblet en el marc d’una jornada dedicada al cant tradicional dels dies de Nadal i 

les cançons de la vida rural. Serà el pròxim diumenge 29 de desembre i a més a 

més de la posada en escena a l’església, el Museu de la Vida Rural acollirà una 

xerrada al matí sobre la mateixa temàtica.  

El grup de polifonia tradicional del Mediterrani, Tornaveus, encapçalat pel 

musicòleg i director del Museu de la Música, Jaume Ayats, serà l’encarregat de 

conduir la conferència a les 12 h. Durant el col·loqui es desgranaran les cançons 

de Nadal, plenes de sorpreses, de referències inesperades i d'absurds. La 

conferència du per títol ‘El Cant de la Sibil·la i les nostres tonades nadalenques’. 

La xerrada explicarà el perquè d'algunes d'aquestes lletres i es fixarà en el 

caràcter desenfadat i de tabola del repertori de Nadal català, interpretant-ne 

alguns fragments. Al mateix temps, s’abordarà la tradició del Cant de la Sibil·la, 

d'on ve i com ha perviscut a Mallorca i a l'Alguer. Així com la recerca que ha fet 

el grup Tornaveus abans d’interpretar-lo al Monestir de Poblet. 

A les 18 h s’iniciarà el Cant de la Sibil·la a l’església de Santa Maria del Monestir 

de Poblet a càrrec de les veus de Tornaveus: Jaume Ayats, Heura Gaya, Anaís 

Falcó, Iris Gayete i Ester G. Llop. En aquesta ocasió, Tornaveus s'acompanyarà 

de Josep Borràs al baixó en la interpretació d'El Cant de la Sibil·la. Es tracta d’un 

cant que versa sobre el judici final i del naixement de Jesús, posats en boca de 

la sibil·la Eritrea. El conjunt, després d’una investigació, ha optat per modular les 

veus amb un estil més deutor de la tradició de cant popular de la zona 

mediterrània i completarà el concert amb tonades relacionades amb el Nadal.  

El Cant de la Sibil·la es va prohibir durant el Concili de Trento que va vetar les 

manifestacions teatrals a l’interior dels temples. Malgrat tot, a Mallorca i a l’Alguer 

es van continuar representant. El segle passat es va recuperar aquesta tradició 

a la basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona, o més recentment, el 2013, a 

la Catedral de Tarragona. Així doncs, aquest 2019 el Cant de la Sibil·la ressonarà 



     
al Monestir de Poblet. Seguidament, el mateix grup Tornaveus oferirà un 

repertori relacionat amb el Nadal.  

La jornada està organitzada entre el Monestir de Poblet i el Museu de la Vida 

Rural amb la col·laboració de Tornaveus. També compta amb el suport del 

Museu de la Música de Barcelona i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 

L’accés és gratuït, però es necessita reserva prèvia enviant un correu a 

info@museuvidarural.cat 

 

REPERTORI 

Laudemus Virginem  
(Caça del Llibre Vermell de Montserrat) 

 

Cantico delle creature  
(Francesc d’Assís i salm In Exitu Israel del Pallars) 

 

Cant de la Sibil·la  
(Mallorca i Cançoner de Gandia) 

 

El vespre es va acostant 

Maria anava partera 

Sant Josep va a buscar foc 

El petit vailet 

L’asguilando 

El noi de la mare  

Sant Josep fa bugada 

 

 

 

 

 



     
EL CANT DE LA SIBIL·LA 

El Cant de la Sibil·la s’ha fet un nom entre els cants lligats a la celebració del 

Nadal els darrers anys. Era un dels mal anomenats “misteris medievals” que a 

l’Edat Mitjana i al Renaixement es cantaven i representaven a l’entorn de la 

litúrgia religiosa de la festa de Nadal a gairebé tots els monestirs, canòniques i 

catedrals del nostre país i a arreu dels països de llengües llatines. 

A partir dels segles X – XI, es van començar a interpretar uns cants breus al 

voltant de l’estricta litúrgia de les cerimònies religioses que glossaven moments 

especialment destacats de les principals festes religioses de l’any. Aquests cants 

rebrien més endavant el nom de trops, i de mica en mica, van fer-se més 

extensos i amb més personatges, fins arribar a un cert grau de representació 

dins de l’església i, generalment, amb l’altar actuant de centre (de sepulcre per 

Pasqua i de pessebre per Nadal).  

Dels primers segles, han arribat alguns documents escrits amb les notacions 

monòdiques pròpies de l’època i alguns petits comentaris, sempre amb els textos 

cantats en llatí. Durant els segles XV i XVI, alguns van assolir una extensió i una 

complexitat notables, amb versions cantades amb polifonia segons els 

procediments de la música religiosa d’aquests segles i en alguns casos ja en les 

llengües de cada país.  

En definitiva, la conegudíssima Festa d’Elx (també anomenada Misteri d’Elx) 

sembla ser que neix en aquests darrers segles de vigència dels drames 

religiosos dins les esglésies. El Concili de Trento desestimarà les 

representacions a dins l’església per la gresca i l’espectacle que comportaven i 

començarà a legislar perquè siguin abolits. Però a les illes del Mediterrani es 

continuaran representant alguns drames dels més coneguts, com és el cas de 

Mallorca on el Cant de la Sibil·la (part final que ha quedat del drama La Processó 

dels Profetes) s’anirà representant i evolucionant tant a la catedral com a  les 

esglésies i santuaris de l’illa, amb el cas destacat del Santuari de Lluc. A Elx 

també es mantindrà i es potenciarà la festa dedicada a l’Ascensió de la Mare de 

Déu, que ha arribat fins avui en dia amb una gran força de reunió de la gent de 

la ciutat en un esdeveniment singular. 



     
Als arxius es conserven diversos testimonis i notacions musicals, però El Cant 

de la Sibil·la és especialment vistós en les nombroses versions que cada any es 

canten a l’illa de Mallorca i a la catedral de l’Alguer. A més a més, els darrers 

anys s’ha tornat a cantar a diverses seus catalanes com la basílica de Santa 

Maria del Mar o la Catedral de Tarragona. El novembre del 2010, la UNESCO va 

incloure el Cant de la Sibil·la de Mallorca dins catàleg del Patrimoni Cultural 

Immaterial de la Humanitat. 

Durant la missa de les matines de Nadal es representava La Processó dels 

Profetes, la darrera part de la qual és coneguda com el Cant de la Sibil·la. 

Aquesta darrera part es va fer molt popular per tot el Mediterrani occidental i, 

sobretot, als Països Catalans, de manera que es va començar a interpretar 

independentment de l’obra originària.  

Amb el pretext d’un oracle que suposadament va fer la Sibil·la o endevina Eritrea 

a la Roma imperial, en el qual profetitzava el naixement de Jesucrist, es 

representava aquesta obra en la que un nen amb espasa simbolitza l’oracle 

innocent de la Sibil·la i anuncia el dia del judici final, amb tota mena de calamitats 

i la necessitat d’encomanar-se al Fill de Maria.  

 

El Cant de la sibil·la al Monestir de Poblet 

En la proposta per al Monestir de Poblet s’interpretarà una versió de la melodia i 

text de Manacor amb una meravellosa tornada polifònica procedent de la 

col·legiata de Gandia (s. XVI). 

Tornaveus ha buscat un model d’interpretació vocal allunyat de l’estilitzada 

interpretació monòdica del gregorià que procedeix de l’escola moderna de 

Solesmes i ha optat per modular les veus amb un estil més deutor de la tradició 

de cant popular de la zona mediterrània amb una veu timbrada i expansiva i amb 

uns gestos d’entonació melismàtica que no es limiten a la notació estricta.  

El conjunt també ha tingut en compte altres tradicions de cant religiós col·lectiu i 

els comportaments heterofònics més simples a l’època. A més a més, 

completaran la interpretació amb altres cants de l’entorn nadalenc i dels rituals a 

l’entorn de la litúrgia antiga.  



     
TORNAVEUS 

 

Tornaveus és un grup de polifonia tradicional del Mediterrani format per 

investigadors sobre músiques de tradició oral que han treballat arreu dels 

territoris de parla catalana. Han traslladat al seu espectacle els cants, les 

fórmules polifòniques i les maneres de cantar que han extret dels resultats sobre 

les seves recerques de camp. 

Els integrants de Tornaveus són Jaume Ayats, Heura Gaya, Anaís Falcó, Iris 

Gayete i Ester G. Llop i inicien el projecte a finals de l’any 2011. Des d’aleshores, 

han participat en festivals i concerts arreu de Catalunya, el País Valencià, la 

Catalunya Nord, Occitània, el País Basc i Sardenya, Mallorca, Estats Units i 

Còrsega. 

 

El 2018 el conjunt musical presenta el seu primer treball discogràfic Tornaveus 

amb una gira que els porta fins a Occitània i Lituània. Es tracta d’un camí de 

cançons del Mediterrani que transporta a les tradicions del nostre territori i de 

regions veïnes. A més a més, el grup participa i dinamitza trobades de divulgació 

de la música tradicional i imparteix tallers de cant i d’instrument.  



     
INTÈRPRETS 

Jaume Ayats 

Doctor en Art especialitzat en 

musicologia per la UAB, llicenciat en 

Filologia Catalana (UB), i professor de 

violí al Conservatori Superior Municipal 

de Barcelona. Ha treballat com a 

instrumentista a l’Orquestra Ciutat de 

Barcelona i a l’Orquestra Simfònica del 

Vallès, a la vegada que desenvolupava 

treballs sobre música oral amb el Grup de Recerca Folklòrica d'Osona. També 

ha realitzat estudis d'etnomusicologia a l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales de París i ha presentat la tesi doctoral sobre l'expressió sonora de les 

multituds en el món urbà europeu. Ayats ha participat en projectes d'investigació 

on destaca el franco-veneçolà sobre el grup ètnic Pumé dels Llanos 

Venezolanos. 

A més a més, ha publicat articles sobre etnomusicologia en revistes franceses, 

catalanes i espanyoles i és autor de llibres com Córrer la sardana, Les chants 

tra- ditionnels des Pays Cata- lans i Els Segadors. De cançó eròtica a himne 

nacional. 

Professor d'etnomusicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (1998- 

2012) i cap del Departament de Musicologia a l’ ESMuC (2000-2005), el 2012 és 

nomenat director del Museu de la Música de Barcelona i ha rebut el Premi 

Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

 



     
Anaís Falcó 

Llicenciada en etnomusicologia a 

l’ESMuC i intèrpret de música 

tradicional en diferents camps, ha 

investigat diverses manifestacions 

musicals de festes a Catalunya. 

Actualment realitza el doctorat en 

musicologia. És organitzadora de 

diferents trobades musicals i 

professora de violí tradicional al Centre Artesà Tradicionàrius. D’altra banda, ha 

realitzat tallers en diversos camps de la música i el ball. També forma part dels 

grups Bruel, Trilla, Quartet Insòlit i del projecte Corrandes són corrandes. 

 

Ester G. Llop 

Llicenciada en Història i Ciències de la 

Música a la UAB, s’ha centrat en un 

treball sobre la construcció del territori 

a través del cant dels goigs a les Valls 

d’Andorra. Ha fet recerques sobre 

música oral a diverses comarques del 

Pirineu i de la Plana de Lleida i s’ha 

especialitzat en el cant dels goigs i les 

cançons de tambor. En una altra línia, ha escrit diversos articles de musicologia 

i és coautora del llibre Los cantadors. 

 

 

 

 

 



     
Iris Gayete  

Llicenciada en musicologia i 

especialitzada en etnomusicologia a 

l’ESMuC l’any 2009 i Màster en 

Musicologia i Educació Musical a la 

UAB l’any 2010 amb un treball sobre els 

cants de tradició oral al Pallars. Gayete 

és flabiolaire i grallera de diferents 

formacions musicals  – principalment 

del grup Bufalodre –  Com a flabiolaire, ha dedicat part de la seva tasca a 

l’ensenyament d’aquest instrument a diferents escoles de música tradicional on 

ha desenvolupat la investigació musicològica. Així mateix, ha realitzat 

enregistraments, articles i publicacions diversos sobre música tradicional a Disc 

Medi Blau, la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, la Coordinadora de Balls 

de Bastons de Catalunya, Audiovisuals de Sarrià, Revista Caramella, entre 

altres.  

 

Heura Gaya 

Graduada el curs 2011-2012 a l’ESMuC 

en l’especialitat de gralla, va ser 

mencionada amb Matrícula d’Honor per 

la mateixa escola en el projecte final de 

carrera. Actualment continua els 

estudis a la mateixa escola en 

l’especialitat de Cant Clàssic. 

Es dedica des de fa uns anys a la 

interpretació i a la docència dels instruments de música tradicional catalana. 

Forma part de projectes musicals com La Cobla Catalana dels Sons Essencials 

(Projecte de Marcel Caselles), Tornaveus (grup de polifonia femenina, projecte 

de Jaume Ayats) i ha col·laborat recentment amb artistes com Xavier Baró. 

 



     
CONTACTE AMB LA PREMSA 

Roger Òdena 
680 84 46 36 
rodena@museuvidarural.cat 
 

Arnau Martínez 
665 83 75 62 
arnau.martinez@periodistes.cat  
 


