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LA QUARTA EDICIÓ DE 

NADAL EN VERS 
 
 
Un any més Nadal en Vers ens acompanyarà aquestes festes nadalenques. Enguany serà el 
mateix dia de Nadal a 2/4 de 7 de la tarda, al Salo Catalunya de Sant Julià de Vilatorta.  
 
La proposta d’aquesta edició és del tot exquisida intima, recollida i minimalista. Un espectacle 
on s’uneixen música i poesia de la mà del reconegut mestre i professor Joan Rubinat, el grup 
de teatre La Palangana i la ballarina Iris Carracedo. 
 
L’acte constarà de dues parts d’uns 40 minuts cadascuna. A la primera part el reconegut músic 
i professor Joan Rubinat ens obsequiarà amb un concert de piano amb el següent programa: 
 

S. Rakhmàninov 2 preludis:      op. 3 n. 2, en do # m 
     op. 23 n. 4, en Re M 
 
F. Chopin  2 nocturns: n. 15, en fa m, op. 55 n. 1 
     n. 3, en Si M, op. 9 n.3 
 
R. Schumann  Novel·leta en Fa M, op. 21 n. 1 

 
A la segona part es recitarà el poema Himnes a la nit, de Georg Friedrich P. Von Hardenberg 
(Novalis, 1772-1801), traduït al català per Eduard Cairol, i escenificat pel Grup de teatre La 
Palangana . Aquesta actuació serà acompanyada per la  ballarina de dansa contemporània Iris 
Carracedo i pel mestre Joan Rubinat que interpretarà tres nocturns pòstums de Chopin:    
 

- en do# m, KK IVa n. 16 
- en do m, KK IVb n. 8 
- en mi m, op. post 72 n. 1 

 
El Nadal en Vers és d’entrada gratuïta i d’aforament limitat. Les portes es tancaran quan 
comenci l'espectacle i s'obriran novament a la segona part. 
 
Com és costum, en acabar l'acte s'encendrà un foc a la plaça i es cantaran nadales 
acompanyats per membres de la Coral Cants i Rialles i el Cor d’Homes i tothom que s’hi vulgui 
afegir. També es farà la Torronada, per això es demana que tothom porti neules i torrons per 
compartir. 



Joan Rubinat 

 

 
 
Nascut a Torelló (Osona), va iniciar la seva formació musical a l’Escolania de Montserrat, al 
costat del P. Ireneu Segarra. Continuà estudiant piano a Barcelona amb Àngel Soler i Albert 
Giménez-Atenelle, a Munic amb Ludwig Hoffman, gràcies a una beca de la fundació Humboldt, 
i a Madrid amb Josep Colom. També ha rebut consells de G. Sebök, S. Celebidache i M. Joao 
Pires. 
 
L’any 1974 va donar el primer concert, i des d’aleshores ençà ha actuat ininterrompudament a 
Catalunya, a l’estat espanyol i a d’altres països europeus. Ha tocat com a solista amb la 
Camerata Lysy de Gstaad (Suïssa), amb l’orquestra "Leos Janacék" de Brno (Txèquia), amb la 
Münchener Jugndorchester i la orquestra de cambra de Vic, dirigides per Jordi Mora, amb 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Salvador Brotons i amb l’orquestra de 
cambra de Terrassa 48, dirigida per Quim Termens. 
 
També ha realitzat enregistraments per a RNE, Catalunya Música i TV2. Actualment compagina 
la tasca concertística amb la docent. Es professor de piano al Conservatori de Música de Vic. 
Ha publicat el llibre "La Lluna", per a l’iniciació al piano, basat en arranjaments sobre cançons 
populars catalanes. 
 
Joan Rubinat va ser un dels grans èxits de la primera temporada de concerts de l’AMV, del que 
tots recordem la seva versió de la Sonata en Si b M D 960 de Schubert, tan dramàtica i tan 
intimista. 
  



El Grup de Teatre La Palangana 
 

 
 

 
 
El grup de Teatre amateur La Palangana el van fundar un grup de joves el juliol de l’any 2004 al 
barri de la Serra de Sanferm de Vic. 
 
Tot i que el barri ja comptava amb una arrelada tradició teatral, un grup d’amics van decidir 
tirar endavant un projecte sense cap altre objectiu que passar-s’ho bé. Des de bon principi, 
amb la colla formada per gent de dins i fora del veïnat, començaren a representar obres a la 
festa major de la Serra. I de mica en mica, es van anar animant i van acordar representar els 
tradicionals Pastorets de Folch i Torres. 
 
A poc a poc van adquirir un caràcter propi i, amb 10 anys a l’esquena, s’han anat consolidant 
fins a esdevenir entitat. Al llarg d’aquests anys, els de Teatre la Palangana ha realitzat una 
tasca de divulgació del teatre català de principis del segle XX, ja sigui a partir d’obres 
consagrades –com Terra Baixa, de Guimerà, o L’Hèroe, de Rusiñol– o bé d’altres d’autors més 
desconeguts –com Corominas i Camps o bé Martí Giol. 
 
En els últims anys, però, han fet incursions al teatre universal amb obres com La importància 

d’ésser Frank, de Wilde, La Disputa, de Marivaux, i Roberto Zucco, de Koltès. 
 
Sovint molta gent els ha preguntat pel nom, fins i tot hi ha qui ha arribat a pensar que no 
respon absolutament a res, tanmateix volen fer constar que “Palangana” és com s’anomenava 
a la deessa Pal·les Atenea en el grec Àtic, és així com aquests joves es consagren a la deessa 
protectora de les arts i la saviesa. 
  



Georg Friedrich Philipp von Hardenberg 
(Novalis) 
 

 
 
Georg Friedrich Philipp von Hardenberg (Novalis) 
(Oberwiederstedt bei Mansfeld, 2-5-1772 – Weissenfels, 25-3-1801)  
 
Estudia filosofia (amb el kantià K. L. Reinhold) i història (amb Schiller). Coneix Schlegel, més 
endavant coneixerà Fichte, Hölderlin i Ahelling. El 1794 es llicencia el dret i comença la seva 
carrera a l’administració. Aquest mateix any coneix Sophie von Kuhn de només 12 anys i el 
1795 es prometen. Sophie emmalalteix al cap de poc i mor el 19 de març de 1797. El 13 de 
maig Novalis té una visió a la tomba de Sophie, la qual visita sovint els vespres i arran d’això 
escriu els Himnes a la nit. El desembre de 1798 es promet amb Julie von Charpentier. El 25b de 
març de 1801 mor de tuberculosi.  
 
Novalis parla de la seva “vocació de l’invisible”, és pietista i per a ell Jesucrist és la figura clau. 
L’absolut, diu, no serà mai assolit pel pensament ni per la praxis, sinó pel que ell anomena 
“infinita activitat lliure en nosaltres”. Himnes a la nit i a la seva llum és la visió oposada a les 
llums de la raó (Dionís l’aeropagita diu que la nostra experiència de la divinitat està més a prop 
de la ignorància que no del coneixement). 
  



El Nadal en Vers 
Antecedents 
 
 
Nadal en Vers va néixer l’any 2011 a iniciativa de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, amb l’objectiu d’oferir una vetllada poetico-musical durant els dies de 
Nadal.  
 
La primera edició es va fer la diada de Sant Esteve a l’església de Vilalleons amb la lectura del 
Poema de Nadal, de Josep M. de Sagarra. Van participar com a rapsodes Sílvia Badosa, Dolors 
Blanch, Anna Font, Noemí Morral i Concep Tort, acompanyades per les Caramelles del Roser i 
la Coral Cants i Rialles que van cantar una selecció de nadales populars. 
 
La segona edició es va fer el primer dia de l’any 2013. En aquesta ocasió l’ escenari va ser la 
capella del Col·legi El Roser i va comptar amb la participació del poeta Anton Carrera, que va 
llegir els seus poemes publicats any rere any, des del 1997, en el  Calendari Vilatort,í que edita 
anualment l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. En aquesta edició Anton Carrera va ser 
acompanyat per l’actuació de la violinista Núria Güell i el pianista Pep Serdà.  
 
La tercera edició de Nadal en Vers es va fer el dia 1 de gener de 2014 al Saló Catalunya amb un 
muntatge sobre l’obra “El Pessebre” de Pau Casals amb textos de Joan Alavedra, recitats per  
Francesc Orenes, Anton Carrera, Concep Tort, Anna Font, Oriol Tafanell, Josep M. Miró i Adrià 
Rosell. Els textos i la música s’acompanyaren d’un audiovisual obra de Xevi Pona.  
 
En totes les edicions hi ha participat com a director artístic Lluís Badosa i també s’ha comptat 
amb la col·laboració de Vilatorta Teatre. 
 
Tanmateix, és costum, des del primer any que a la sortida de l’acte es faci una cantada popular 
de nadales,  on hi participen tots els assistents, i s’acaba amb la torronada on es comparteixen 
els torrons i neules que ha portat la gent de casa seva i es mengen, acompanyats de porrons 
de vi dolç  a l’entorn d’una foguera. 
 
 


