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DESEMBRE 
Quan ve nadal fem el pessebre 
Amb rius, muntanyes de colors, 
El caganer, l’estrella, l’àngel, 
El nen, la mare i els pastors. 
Cantem cançons i mengem neules, 
També torrons i altres llamins, 
I per arrodonir les festes 
Que omplen de joia grans i nins, 
Ens aboquem a les finestres, 
A esperar els reis que van venint. 
 

Miquel Martí i Pol 
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NADALA 
Hem bastit el pessebre en un angle 
del menjador, sobre una taula vella, 
el pessebre mateix de cada any 
amb la mula i el bou i l’Infant 
i els tres Reis i l’estrella. 
 
Hem obert innombrables camins, 
tots d’adreça a la cova, 
amb correus de vells pelegrins 
-tots nosaltres- atents a l’auster caminar de la prova. 
 
I en la nit del misteri hem cantat 
les antigues cançons 
de la mula i el bou i l’Infant i els tres Reis i l’estrella. 
 
I oferíem la nit amb els ulls i les mans. 
I cantàvem molt baix, amb vergonya potser de saber-nos germans 
de l’infant i de tots en la nit de la gran meravella. 
 

Miquel Marí i Pol 
LA CARTA 
L’escola es tancada 
hi ha llum al carrer 
la senyora pepa 
saluda al carter 
-que tingui un bon dia 
avui és nadal 
no té una carteta? 
No té una postal? 
-li porto una carta 
del seu fill pasqual 
que des de suïssa 
li diu: bon nadal! 
Estigui contenta: 
jesús ha nascut, 
per dur-nos la joia 
al món ha vingut. 

Bofill, F.; Puig, A.; Serrat, F. 
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BON ANY NOU!  
Campanetes de Nadal; 
lluïssor de guarnitures 
i un pessebre angelical 
fet per mans de criatures. 
Un avet al menjador, 
al portal o bé a la sala; 
un gran lot del bo i millor 
damunt del bufet s’instal·la. 
Mentre escumeja el xampany 
a les copes dringadisses, 
ens desitgem un bon any 
i unes festes ben felices. 

Joana Raspall 

NADAL JA HA ARRIBAT 
Tinc quatre anys i sóc bufó 
i de coses en sé un piló, 
sé cantar, jugar i saltar 
però… que bonic és estimar. 
Estimo els peixos 
estimo les flors 
i els nens de tots colors. 
Nadal ja arribat 
quina il·lusió 
i per a tots vosaltres 
aquest petó. 
          Popular 
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BON NADAL 
Com alegre campaneta 
que no para de tocar 
avui el meu cor batega 
perquè us vull felicitat. 
Bon Nadal! 
           Popular 
LA NIT DE NADAL 
La nit de Nadal 
el bosc s’engalana; 
els avets s’estiren 
per fer la sardana 
entorn del Nadó. 
Una soca vella 
no pot afegir-s’hi 
i diu amb tristor: 
—Jo ja no sóc bona 
per res; no tinc branques. 
Més, pel cel ressonen 
les veuetes blanques 
dels àngels que diuen: 
—Sí, que vals! no ploris! 
seràs el tió! 

Joana Raspall 



 

Blog: https://quarcreixentalauladinfantil.wordpress.com/   - Quar MF  

5 

EL TIÓ 
Hi ha un pila de llenya tallada 
que ha portat el camió 
per fer foc a la llar. 
Amb el tronc més gruixut que hem trobat 
Ja tenim preparat el tió. 
L’hem tapat amb la vella flassada 
que cada any ens el guarda del fred. 
Ben arraconadet 
li hem posat un pot d’aigua, 
un poma vermella i crostons de pa sec, 
que li agraden amb deliri. 
Ben segur que demà, quan me’l miri, 
sols hi haurà rosegons! 
Ve del bosc; deu tenir set i gana. 
Ara, aquí, com que està calentó, 
ben menjat i tranquil, es prepara 
per quan tots cridem: – Caga, tió! 
El tió sap que som criatures 
i esperant treure’n llaminadures 
li peguem, sens voler fer-li mal. 
Ell també, trapasser, 
barrejat amb torró 
a vegades ens caga… carbó!, 
com a càstig per al més llaminer. 
I ningú no s’enfada; no cal. 
És un joc de Nadal. 

Joana Raspall 

ELS REIS 
Visca els Tres Reis d’Orient 
que porten torrons a tota la gent! 
Una botifarra per la meva mare, 
un got de vi pel meu padrí, 
un tros de pa pel meu germà, 
un tall de coca per la meva boca!!! 
                                Popular 
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NON-NON DE NADAL 
Què li daremal Noiet de la Mare? 
Què li darem que li pugui agradar? 
L’ovella diu: 
—Esquileu-me la llana, 
que un matalàs ben tovet se’n farà. 
Diu el vell pi: 
—Recolliu-me les branques 
i enceneu foc per donar-li escalfor. 
—Muuuuuunyiu-me bé 
—diu la vaca calmosa— 
i de llet deu-li un bon petricó. 
—Jo faré mel 
—diu l’abella feinera— 
que el llavi tendre li pugui endolcir. 
—Jo —diu el vent— 
arracono les boires 
perquè l’E 
stel il ·lumini el camí. 
—Si tingués veu 



 

Blog: https://quarcreixentalauladinfantil.wordpress.com/   - Quar MF  

7 

—diu la flor—, jo voldria 
fer-li cantades bressant-lo en el llit. 
El seu desig 
ple d’amor fa el prodigi. 
Sense cantar-li, l’Infant s’ha adormit. 

Joana Raspall 

EL PESSEBRE 
Ning, nang ning nang! 
Les campanes de Nadal 
han despertat el pessebre. 
Fan trip, trap, patrip, patrap, 
tres camells. Ningú no sap 
de quines dreceres vénen. 
Xup, xup, xup… 
Al tupí fumat i brut, 
la sopa bull tant, que vessa. 
Tric, catroc, catric, catroc, 
els pastors van amb esclops 
i samarres ben calentes. 
Be, be, be! 
l’ovella no sap per què 



 

Blog: https://quarcreixentalauladinfantil.wordpress.com/   - Quar MF  

8 

tot és suro i no pas herba. 
Una dona està rentant 
i no fa pim, pam, pim, pam. 
Té el picador sempre enlaire 
Perquè el riu és un mirall 
i no vol trencar el cristall. 
    Joana Raspall 

NIT DE NADAL 
-Pastoret d’ovelles blanques, 
no tens por, tot sol, al prat? 
-No estic pas sol!, mira els àngels 
voleiant al meu costat! 
-Jo sols veig una nit fosca. 
-Fosca? No la saps mirar! 
És tota plena d’estrelles 
en un cel brillant i clar! 
-Pastoret, potser somnies… 
-Potser tu, ets l’adormit, 
si no veus les meravelles 
que ens volten aquesta nit. 
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-No em vinguis amb fantasies! 
-Estic ben serè i despert. 
-Pobre! Si no veus cap àngel, 
deus tenir el cor molt desert! 

Joana Raspall 

EL 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 
 
CAGA TIÓ 
Caga tió, caga torró 
D’avellana o de pinyo 
No caguis arengades 
Que són massa salades 
Caga torrons que són més bons 
I si no vols cagar, 
Et donaré un cop de bastó. 
Caga tió! 
        Popular 
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LES JOGUINES 
Les joguines molt cansades, 
Estan tipes de voltar; 
Dins el sac totes plegades 
S’han posat a rondinar. 
Al rei negre li demanen 
Que les deixi en un balcó; 
-“ho faré, diu el rei negre, 
I com més a prop millor”.- 
“si el rei ros no ens ho complica, 
Si el rei blanc dóna permís, 
Ara us pujo de seguida 
Al balcó d’un cinquè pis”. 
Quan el sol ja despuntava, 
Vaig alçar-me del meu llit; 
– quina sort, quantes joguines 
M’han deixat aquesta nit! 

Bofill, F.; Puig, A.; Serrat, F.  
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POEMA DE NADAL 
El sol brilla,  
el cel és blau,  
tot és alegria 
el dia de Nadal. 
Doneu-me pollastre, 
doneu-me torrons; 
fem xerinola 
i cantem cançons. 
            Popular 
 
NADAL A L’ESTIU 
Si Nadal fos a l’estiu, 
jo no sé com ho faríem. 
No hi hauria neu enlloc 
i els torrons es desfarien. 
 
Els pastors amb banyador, 
a la cova anirien 
i al nen Jesús amb amor, 
un gelat li portarien. 
 
Què farien els tres Reis, 
abrigats amb tantes capes? 
Es tallarien els cabells 
i potser també les barbes. 
 
Es posarien bermudes 
i camises de colors, 
al cap un barret de palla 
i unes ulleres de sol. 
 
Fins i tot els pastorets, 
a la platja anirien 
i els dimonis amb tanta aigua, 
el seu foc apagarien. 

Joan Vilardell 
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EL PESSEBRE 
Jo tinc un pessebre 
petit i lluent 
de suro i de molsa 
tot blanc de tants bens. 
Figures i cases 
d’argila i paper 
corrals amb gallines 
dos bous i un pagès. 
Tres dones que renten 
amb l’aigua d’un rec 
una altra que fila 
i un vell que té fred. 
Jo tinc un pessebre 
bonic com cap més. 
           Ramon Muntanyola 
 
 
FESTES DE NADAL 
El dia de Nadal 
tots a casa tal com cal. 
Picarem fort el tió 
perquè cagui molt torró. 
Sant Esteve és l’endemà 
el capó ens hem d’acabar. 
Tots contents com bordegassos 
a veure l’home dels nassos. 
Sense poder-ho evitar 
aquest any ja se’ns en va. 
L’any nou ha arribat 
i tots junts l’hem celebrat. 
Per fi la festa esperada 
que alegra tota la mainada. 
                      Popular 
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NIT DE NADAL 
– Pastoret d’ovelles blanques 
no tens por, tot sol, al prat?. 
– No estic pas sol!, mira els àngels 
voleiant al meu costat! 
– Jo sols veig una nit fosca. 
Fosca? No la saps mirar! 
És tota plena d’estrelles 
en un cel brillant i clar! 
-Pastorets, potser somnies… 
-Potser tu, ets l’adormit, 
si no veus les meravelles 
que ens volten aquesta nit. 
-No em vinguis amb fantasies!, 
estic ben serè i despert. 
-Pobre! Si no veus cap àngel, 
deus tenir el cor molt desert!. 

Joana Raspall 
 
UN PASTOR TINC AL PESSEBRE 
Un pastor tinc al pessebre, 
que hem té molt preocupat, 
li falta un braç, una cama 
i té el nas un xic pelat. 
Cada any, hem faig el propòsit, 
de no posar-li més, 
però quan arriba l’hora, 
no me’n adono i… ja hi és! 
Veureu, sí que me’n adono, 
és que ja us ho contaré, 
fa tants anys que és a la casa… 
i pastura els bens tan bé…! 
A més, quan resolc deixar-lo, 
em mira amb tanta tristor,  
que no puc, haig de posar-lo, 
per viure e l Nadal millor. 
Amb ell, cap a l’Establia, 
anem tots ben plens d’amor. 
No hi fa res que hi anem coixos, 
o mancs com el pastor. 
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BONES FESTES 
Tinc dos anys i, sóc bufona 
i de coses en sé un piló. 
Sé cantar, jugar i saltar 
però…que bónic és estimar! 
Sóc la reieta de la casa, 
i de les vostres il·lusions, 
que el Nadal us felicita 
amb un piló de petons! 
 

ELS REIS 
Aquesta nit han passat, 
i han posat la mà als balcons. 
Els somnis dels infantons  
Han granat. 
Cap a Orient se’n van tornant 
a llur reialme confús 
a regnar-hi tot pensant 
en Jesús. 
Heu sentit avui el cor  
matinejador dels nens? 
Heu sentit el rastre d’or 
mirra i encens? 
   Joan Maragall 
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ELS TRES REIS 
Visca els tres reis 
de l’Orient 
que porten torrons 
a tota la gent. 
Una botifarra 
per la meva mare. 
Un got de vi 
pel meu padrí. 
Un tros de pa 
pel meu germà 
Un tall de coca 
per la meva boca 
                      Popular 
 
REIS DE L’ORIENT 
Estimats Reis de l’Orient 
Us demano que al camí 
hi poseu uns quants miratges, 
us demano que al balcó 
em deixeu un bosc de pins, 
us demano que de nit 
encengueu tres llunes noves, 
us demano que de dia 
fiqueu somnis al coixí, 
i us demano que a la vida 
ningú hagi de patir. 
I ara acabaré 
dient-vos, 
estimats reis de l’orient, 
que si us demano impossibles 
és que veig que amb l’esperança 
de voler un món millor 
hem d’empènyer els nostres somnis 
a un futur encisador. 
Us agraeixo l’atenció 
i fins l’any que ve. 
                      Isabel Barriel 
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UN REGAL ESPECIAL 
El regal que jo desitjo 
tenir per aquest Nadal 
no portarà llaç de velluts, 
ni vermell, ni groc, ni blanc, 
no durà embolcall de seda 
ni transparent ni brillant 
no anirà dintre una capsa, 
ni petita, ni mitjana, ni gran. 
No portarà cap etiqueta 
ni nom, ni cap detall 
a l’estil dels bons desitjos 
tot de llum vindrà folrat, 
una llum brillant i intensa 
que el món anirà il·luminant 
aturant-se allí on la misèria, 
injustícia, guerra i fam 
fueteja la canalla 
sense escoltar el seu reclam. 
I amb aquest regal màgic 
a la fi potser arribarà 
rialles, alegria i esperança 
Pau i felicitat. 
               Francesca Aubanell 
 
EL CAMELL DESPISTAT 
Un camell m’ha preguntat 
cap on era l’establia. 
Portava mel i mató, 
panses i figues, nous i olives. 
Jo l’estrella li he indicat, 
ella li farà de guia. 
També duia molts regals 
i anava ple de joguines. 
He pogut llegir el meu nom 
en una que sobreeixia. 
El seu somriure i el meu 
s’han volgut fer companyia. 
                               Núria Freixa 
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FELIÇ TORTELL DE REIS! 
Si la fava tu hi has trobat, 
paga el tortell sense recança 
i no perdis l’esperança 
seràs un ser afortunat. 
 
I si t’hi surt la figureta 
no et quedarà més remei 
que ser coronat com a Rei 
d’aquesta festa distreta. 
 
Tradició, sana alegria; 
formen en la taula anell, 
i mengem tan bon tortell 
en pau i franca harmonia. 
 

POEMA “FELIÇ TORTELL DE REIS” 
Ve-t’ho aquí el tortell de Reis 
tradició d’una gran festa 
en la que dues sorpreses hi ha 
pel qui la sort tindrà. 
 
Ben amagades s’hi troben 
una fava i una figura ; 
qui ho hagi de tallar 
que no faci entremaliadures. 
 
Qui al mastegar a la boca es trobi 
una cosa consistent 
el pitjor tindrà la fava 
i el millor la figura. 
 
Si la fava ha sortit 
el tortell s’ha de pagar 
si la figura és 
coronat i Rei seràs. 
 


