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EEEEl Caganer l Caganer l Caganer l Caganer     
En un pessebre ha d'haver-hi 
un nen Jesús i el Sant Josep 
també la Verge Maria, 
una vaca y una mula 
y mal penjat un angelet. 
 
Però sobretot hi ha d'haver-hi, 
hi ha d'haver-hi un caganer. 
 
Hi ha d'haver-hi escorça i molsa 
i un poblet ben nevadet 
i un riu de paper de plata, 
pastorets i pastoretes 
al voltant d'un foc rogent. 
 
En un pessebre hi ha d'haver-hi 
tres gallines i un ferrer, 
un ramat de cabres sueltes 
i una iaia castanyera 
i un dimoni dins l'infern. 
 
Agafeu la cartolina 
retalleu un cel immens 

i afegiu-li unes estrelles. 
Els que no tinguin llumetes 
hi podran posar gomets. 
 
També hi ha d'haver tres reis 
amb tres patges, tres camells, 
que vénen des de l'Orient, 
carregats, porten presents. 
Què bé que ens ho passarem! 
 
Al pessebre hi ha d'haver, 
hi ha d'haver-hi un tamboret 
perquè hi segui Sant Josep. 
I si no hi ha tamboret, 
que el pobret s'estigui dret. 
 
No us en oblideu mai més 
en un pessebre hi ha d'haver 
en un pessebre hi ha d'haver-hi 
hi ha d'haver-hi un caganer. 
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EL CAGANEREL CAGANEREL CAGANEREL CAGANER    
UN PASTORET MOLT GOLAFRE    
FENT CAMÍ CAP A BETLEM    
LI HA AGAFAT MAL DE PANXA     
I BUSCA UNA MATA IMPACIENT.    

UN MAJORAL L’APRESSA    
“VINGA, VINGA, CAGANER!”    
QUE TOT AIXÒ ET PASSA    
PER SER MASSA LLAMINER.    

L’ESTEL QUE TOT HO VIGILA    
SE N’ADONA D’AQUEST FET    
“POSO LA LLUM MÉS FLUIXETA”    
LI DIU A L’ANGELET    

NO SIGUI QUE ALGUN ESPIETA    
DESCOBREIXI EL PASTORET.    

                FRANCESCA AUBANELL     
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El caganerEl caganerEl caganerEl caganer    
Un pastoret molt golafre    
fent camí cap a Betlem    
li ha agafat mal de panxa     
i busca una mata impacient.    

Un majoral l’apressa    
“vinga, vinga, caganer!”    
que tot això et passa    
per ser massa llaminer.    

L’estel que tot ho vigila    
se n’adona d’aquest fet    
“poso la llum més fluixeta”    
li diu a l’angelet    

No sigui que algun espieta    
descobreixi el pastoret.    

                Francesca Aubanell  

 

    

 
 
 

 

 


