
     

Nadal 
El Nadal és la festivitat cristiana que comprèn el temps entre l'advent i l'epifania. És, 
juntament amb la Pasqua, la festa cristiana més important. Malgrat el seu origen 
marcadament religiós, Nadal ha esdevingut una tradició que se celebra arreu del món, fins 
i tot per gent que no pertany a aquesta religió. A l'hemisferi nord coincideix amb l'inici de 
l'hivern i és normalment temps d'estar a casa i en família.  

El Nadal disposa de les seves particularitats, algunes pròpies dels països catalans: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També ho és el fet de celebrar Sant Esteve, el dia després de Nadal, per a poder-se reunir 
així amb l'altra part de la família amb qui no s'havia pogut estar per Nadal. En aquest dia 
especial els nens diuen un vers i a canvi els pares tenen algun detallet amb ells. A moltes 
comarques es fa la rabassa de Nadal, on el fillol dóna una felicitació al padrí, i aquest li 
respon amb un regal, que segons el lloc pot ser un tortell de Nadal o un present. 

 

 

Un exemple és la realització 
del pessebre (que també es fa 

en molts altres indrets de 
tradició cristiana) 

Una altra, és el tió de Nadal (una tradició 
única nostra), també anomenat tronc, 

tronca o simplement tió. Aquest, a canvi 
de menjar i d’una bastonada i una cançó, 

caga llaminadures, torrons, neules, i 
altres dolços pels infants i adults 

Caga tió, caga tió... 

Caga tió, tió de Nadal, 
No caguis arengades que son 

molt salades 
Caga torrons que són més bons 

Sinó cagues torrons ... cop de 
bastó, cop de bastó 

Cop – de – bastó!!!!! 

Caga tió, neules i torrons, 
D’aquells bastons 

I un confit de tan en tan 
Que vagi rajant!!!! 

L'arbre de Nadal és un objecte 
de decoració típica del Nadal 
que es decora amb elements 
nadalencs com a boles, llums, 
figuretes i llaços, i una estrella 

al capdamunt. 



 

També és molt típic a molts pobles de Catalunya anar a veure Els Pastorets, representació 
teatral centrada en l'adveniment de Jesús.  

I arriba una de les nits més especials per als infants, la 
nit de Reis.  

Segons el Nou testament, la nit del 5 de gener uns 
savis van arribar a Betlem per portar uns regals molt 
preuats per al nen Jesús, que havia nascut uns dies 
abans. Aquests homes n’eren tres i venien de molt 
lluny guiats per una estrella que els havia marcat el 
camí. Melcior (el Rei blanc), Gaspar (el Rei ros) i 
Baltasar (el Rei negre) van portar Or, Encens i Mirra al 
nou nat. 

En l’actualitat, aquesta nit, els carrers de tots els barris, pobles i ciutats s’omplen de 
famílies senceres per veure passar les cavalcades amb les carrosses reials. Majorets, 
bandes de música, carrosses amb diferents decoracions ... avisen que els Reis Mags estan 
a punt de passar. I tots els nens, embadalits, van recollint els caramels que es llencen des 
de qualsevol dels vehicles que passen.  

Els Patges Reials passen i recullen les cartes que la mainada, plens d’il·lusió, han escrit per 
als Reis Mags: una llista immensa de desitjos. Un cop acabada la cavalcada, és l’hora 
d’anar cap a casa i preparar-ho tot per l’arribada dels reis. És tradició deixar en un balcó, 
pati o finestra una sabata de cada membre de la família. A dins, o al costat, hi haurem de 
deixar una mica de menjar pel Reis i Patges, i també una mica d’aigua per als camells. 
També hi ha qui els deixa una miqueta de Moscatell. 

I arriba el moment de posar-se a dormir ... si els nervis ho permeten!! 

L’endemà, al matí a moles cases passa el mateix: crits, emoció, corregudes amunt i avall, 
nervis ... al descubrir si els seus desitjos s’han complert. 

.  
A LES NOSTRES ESCOLES TREBALLEM EL NADAL: 

Són dies en que l’escola es guarneix i s’omple de colors, il·lusió i màgia. 

Per Nadal, a l’escola rebem la visita del Tió, el qual cuidem i alimentem, visitem, cantem,…  
durant uns quants dies, i abans de marxar, tot cantant i picant amb el bastó ens caga 
algun detallet per l’escola. 

A les aules fem diferents activitats i racons relacionats amb el Nadal, sortim a cantar 
nadales, provem les neules i els torrons, fem activitats conjuntes amb les famílies, 
decorem l’arbre de Nadal. 

 
 


