
 

LES FESTES DE NADAL 
 
 

EL TIÓ 
 
Els nens de la casa han d’alimentar el tió durant uns quants dies abans, i l’han de tapar amb una 
flassada perquè no tingui fred. El dia que es fa cagar el tió, els vailets n’han de cantar repetidament 
les cançons i alhora donar-li cops de bastó. Normalment es fa cagar la nit de Nadal, el dia de Nadal 
o el dia de Sant Esteve. Però també es pot fer cagar alguns dies abans o després. 
 

 
 
Tradicionalment, el tió no caga mai regals grossos, perquè ja els duen els Reis, sinó dolços, figures de 
pessebre i alguna joguina per als més petits, com també coses de menjar i beure per als àpats 
de Nadal i Sant Esteve: torró, xampany, figues seques, etc. 
 

 
 
 Cançons per a fer cagar el tió: 
 

 Caga, tió, tió de Nadal, 
 caga coses bones 
 i dolentes no. 
 Si no cagues res, 
 cops de bastó. 

 
 

 Caga, tió, tió de Nadal, 
 no caguis arengades 
 que són salades, 
 caga torrons 
 que són mes bons. 
  
 

 Caga, tió, 
 caga neules i torró, 
 d’avellana i de pinyó, 
 i si són dels fins millor. 
 

 

EL PESSEBRE O BETLEM 
 
Representació del naixement de Jesús feta amb figures. La figura més emblemàtica i popular dels 
pessebres catalans és el caganer. La tradició diu que si poses un caganer al betlem tindràs sort 
durant tot l’any. 
 



 

 
 
 
 

ELS PASTORETS 
 
Un dels elements ineludibles del Nadal català 
són les representacions dels pastorets (o pas-
torells), que solen anar a càrrec de grups de 
teatre d’aficionats i s’acostumen a representar 
en centres socials, sales parroquials, casinos o 
teatres. Es tracta d’un gènere teatral popular 
que —per arrelament, tradició (del segle XV 
ençà) i capacitat de convocatòria— es consi-
dera un clàssic. 
 
L’obra escenifica, d’una manera divertida, la 
història d’uns pastorets que van a adorar el 
nen Jesús, que ha nascut. Aquestes representa-
cions s’adrecen a tota la família en general, i 
en especial als nens. És una bona oportunitat 
per a gaudir d’una tarda de teatre durant les 
vacances de Nadal. 

 

 

 
 
 

EL CALENDARI D’ADVENT: 1 de desembre 

 

 

És un calendari que es regala als infants. Els ajuda 
a esperar l’arribada de Nadal amb alegria. 
 
Té 25 finestres numerades (de l’1 al 25 de desem-
bre). Cada dia s’obre una finestra. A dins hi ha un 
bombó, un caramel o una petita sorpresa. 
 
El calendari es penja en algun lloc visible de casa. 
No cal comprar-lo, és habitual fer-lo de manera 
artesana. 

 

  



 

SANTA LLÚCIA: 13 de desembre 

 

 

Tradicionalment, les fires de Nadal comencen 
aquest dia. S’hi poden comprar els elements 
decoratius de les festes de Nadal i tot el que és 
necessari per a fer el tió, el pessebre (les 
figures principals, el caganer, els reis, els 
pastors, els animalons…), l’arbre de Nadal 
(avets, cintes de Nadal o serrellets…), les 
espelmes, la flor de Nadal, les neules de 
paper, etc. 
 
A partir d’aquest dia és quan és tradició 
començar a guarnir la casa. 

 
 
 
LA PANERA DE NADAL: entre els dies 20 i 24 de desembre 

 
Els dies anteriors a Nadal, les empreses acostumen a regalar una panera de Nadal als treballadors. La 
panera de Nadal conté productes de consum alimentari típics de les festes de Nadal, com ara dolços 
(torró, neules, massapà…), begudes alcohòliques (xampany o cava, vi…), etc. 
 

 
 
 
 
LA RIFA DE NADAL: 22 de desembre 

 
El primer premi d’aquesta rifa és la grossa de 
Nadal. Amb aquest premi es poden guanyar 
molts diners, i és per aquest motiu que hi ha 
molta participació. 
 
És habitual comprar algun dècim d’aquesta 
loteria a l’administració La Bruixa d’Or, que és 
a Sort, perquè sol tenir sort i repartir molts de 
premis. 

 
 

       
 



 
LA NIT DE NADAL: 24 de desembre 

 
Tradicionalment, era típic anar a l’església a la missa del Gall (o matines de Nadal). En aquesta 
missa, a totes les esglésies de Mallorca i de l’Alguer, del segle XIII ençà s’hi representa el tradicional 
Cant de la Sibiŀla (declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2010). Arreu del país, 
cada vegada es recupera a més llocs on també es cantava durant l’època medieval, com a Barcelona 
(a Santa Maria del Mar a partir del 1948, a la Catedral de Barcelona a partir del 2009), Sueca, Xeraco 
(1991), Gandia, Terrassa (1997), Ontinyent (2000), Puigcerdà (2009), Sant Cugat del Vallès (2010), 
la Seu d’Urgell (2011), València, Ripoll (2012), Tarragona (2013), Maó, Vic, Badalona… 
 

                       
 
Quan s’acaba la missa és tradició reunir-se per a prendre alguna cosa junts, com ara xocolata desfeta 
amb melindros o ensaïmades. 
 
 
 

NADAL: 25 de desembre 

 
La celebració del dia de Nadal és la festa més familiar de totes les que es fan durant l’any. La tradició 
marca l’àpat que s’ha de menjar: escudella (brou amb galets) i carn d’olla, pollastre farcit (gall 
dindi o qualsevol au) i, per a postres, torró, neules i altres dolços. 
 

 
 
Havent dinat, els més petits han de recitar el vers de Nadal (la dita o poesia) i els grans els donen 
una paga ben merescuda: les estrenes o la propina de Nadal. Aquí en teniu un exemple, tot i que 
aquesta poesia és per als principiants: 
 

Sóc petitet, així, 
i de versos no en sé dir, 
però aquí tinc una butxaqueta 
per a qui me la vulgui omplir. 

 
Durant la sobretaula, és molt habitual que tota la família canti les cançons de Nadal (o nadales). 
«El vint-i-cinc de desembre» és la cançó de Nadal més coneguda. Aquesta no hi pot faltar! 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Mar
http://ca.wikipedia.org/wiki/1948
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/2009
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gandia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ontinyent
http://www.sortirambnens.com/salat/1047%25.html
http://www.sortirambnens.com/cancons/381-fum-fum-fum.html


 

SANT ESTEVE: 26 de desembre 

 
És festiu i totes les famílies es reuneixen de 
bell nou al voltant de la taula. 
 
El menjar típic del dia de Sant Esteve són els 
canelons. Tradicionalment, es fan amb la carn 
que ha sobrat de l’àpat de Nadal.  
 
 

ELS SANTS INNOCENTS: 28 de desembre 

 

 
 

El dia dels Innocents és tradició fer una 
facècia a algú. La més típica i tradicional és 
penjar una llufa a l’esquena d’algun amic o 
familiar, o simplement a algú que passa pel 
carrer.  
 
Els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, 
premsa…) i les xarxes socials també se solen 
fer ressò d’alguna notícia falsa amb l’objectiu 
de divertir o fer riure. Les burles que es fan 
aquest dia es diuen innocentades. 

 
 

LA GROSSA DE CAP D’ANY: 31 de desembre 

 
És la rifa de Catalunya més important de l’any, i genera molta expectació. Els beneficis d’aquesta rifa 
es destinen íntegrament a programes d’infància. Hi ha cinc premis amb cinc números guanyadors, i 
el primer premi és de 100.000 euros. Això sí, abans cal haver comprat algun bitllet de loteria… Que 
tingueu molta sort!  
 

       
 
 

LA NIT DE CAP D’ANY: 31 de desembre 

 
Durant el dia, almenys un cop a la vida, els pares ensarronen els fills amb l’home dels nassos. Es 
diu que aquest dia surt a passejar un home que té tants nassos com dies té l’any. Els nens resten 
bocabadats en sentir-ho i surten amb els pares a cercar-lo. Després, cal jugar una estona: «L’home 
dels nassos és allà!»; «Òndia, ara l’he vist en aquell carrer!»; «Acaba d’entrar en aquella botiga!». 
Finalment es revela el misteri, l’home dels nassos és qualsevol home del carrer, perquè tothom té un 
sol nas, igual que els dies que té l’any el dia 31 de desembre. 
 



 
De totes les celebracions de les festes de Nadal, la nit 
de Cap d’Any és la que més se celebra fora de 
l’ambient familiar. Aquest dia se sopa amb els amics. 
El peix i el marisc són molt habituals. 
 
És tradició menjar dotze grans de raïm mentre 
toquen les dotze campanades, un per cada mes de 
l’any. L’origen d’aquesta tradició és a causa d’un 
excedent en la collita de raïm que hi va haver un any. 
 
Quan sona la darrera campanada tothom crida: Bon 
any! Després és habitual repartir petons i abraçades, 
brindar amb xampany i telefonar (o enviar un 
missatge) a les persones que estimem i no són amb 
nosaltres. 
 
Un cop han tocat les dotze campanades comença la 
revetlla de Cap d’Any, que és una de les festes 
nocturnes més celebrades de l’any. Tothom a ballar!  
 
 
 

CAP D’ANY: 1 de gener 

 
El dia 1 de gener és el primer dia de l’any segons el nostre calendari (el calendari Gregorià). És l’inici 
de l’any nou, i és un moment propici perquè tothom s’ompli de nous propòsits: «Any nou, vida 
nova». La diada se celebra en família, fent un dinar amb els més íntims. 
 
 
 

LA CAVALCADA DE REIS: 5 de gener 

 
És una desfilada amb carrosses que es fa per a celebrar 
l’arribada dels Reis o Reis d’Orient. És la festa més 
esperada de l’any pels infants. 
 
Els Reis són en Melcior (el rei blanc), en Gaspar (el rei 
ros) i en Baltasar (el rei negre), i duen regals als nens que 
han fet bondat durant l’any, i també als grans! Ara bé, 
primer cal escriure la carta (o lletra) als Reis i donar-la als 
patges. 
 
És tradició deixar en un balcó, pati o finestra una sabata 
(o sabatilla) de cada membre de la família. A dins, o al 
costat, hi haurem de deixar una mica de menjar o beguda 
per als Reis, els patges i els camells (o cavalls). Els espera 
una nit molt llarga i molta feina! 
 
Segons la tradició, els Reis van fer tres presents al nen 
Jesús: or, encens i mirra. 

 
 
 

 

 
 
 

http://esadir.cat/noms/entitats/entitatssocietat/vocabularifestesnadal#Reis


EL DIA DE REIS: 6 de gener 

 
Els infants s’aixequen molt d’hora perquè volen veure els regals que els han deixat els Reis. Però si 
no han estat bons minyons, segur que els han dut carbó! 
 
Durant aquest dia se celebra la rifa de Reis (o del Nen), que és una tercera oportunitat per als qui 
no han tingut sort durant la rifa de Nadal o la Grossa de Cap d’Any. 
 
La diada se celebra en família amb el dinar de Reis. Cal menjar el tortell de Reis per a postres. 
Segons el costum, el tortell de Reis conté una fava i una sorpresa (normalment una figureta). Qui 
troba la fava ha de pagar el tortell i qui troba la sorpresa s’emporta la corona daurada. L’afortunat 
cal que es posi la corona immediatament, i l’ha de dur, com a mínim, durant una estona. 
 

     
 
 

DOLÇOS DE NADAL: el torró (de Xixona, de xocolata, d’Alacant, de massapà, de crema…), 

les neules (full de pasta prima de farina, generalment barrejada amb sucre i alguna essència, 
caragolat en forma de canó), el massapà (pasta feta amb ametlles mòltes i sucre, i cuita al forn), etc. 
 

     
 
 

PLANTES DE NADAL: la flor de Nadal (o ponsètia), el galzeran (o brusc), el vesc, 

el grèvol, la molsa. 
 

 
 

 



BONES FESTES! 
 

 
 
 
 

BON NADAL! 
 

 

Frohe Weihnachten! (alemany) 
 

 
Tifugliwin n tlalit tisbpanin! (amazic) 
 

Merry Christmas! (anglès) 
 

! عيد ميالد مجيد    
I’D Mubarak (Miilad)! (àrab) 
 

Eguberri on! (basc) 
 

Честита Коледа! 
Chestita Koleda! (búlgar) 
 

¡Feliz Navidad! (castellà) 
 

Joyeux Noël! (francès) 
 

შობას გილოცავთ! 

Shobas gilots’avt’! (georgià) 
 

Καλά χριστούγεννα! 
Kalá christoúgenna (grec) 
 

Vy’apavẽ Arareñóire (guaraní) 
 

Buon Natale! (italià) 
 

          ! 
Mērī krisamasa! (nepalès) 
 

Wesołych Świąt! (polonès) 
 

Feliz Natal! (portuguès) 
 

Crăciun Fericit! (romanès) 
 

С Рождеством Христовым! (rus) 
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva!  
 

Mutlu Noeller (turc) 
 

Щасливого Різдва! 
Shchaslyvoho Rizdva! (ucraïnès) 
 

圣诞快乐! 

Sheng Dan Kuai Le! (xinès) 

 
 
 

BON ANY! 
 

 
 
Gutes neues Jahr! (alemany) 

 
Asggwas ambarki! (amazic) 
 

Happy New Year! (anglès) 
 

! عام جديد سعيد    
Sana Saida! (àrab) 
 

Urteberri on! (basc) 
 

Честита Нова Година! 
Chestita Nova Godina! (búlgar) 
 

¡Feliz año nuevo! (castellà) 

Bonne année! (francès) 
 

გილოცავთ ახალ წელს! 

gilots’avt’ akhal tsels! (georgià) 
 

Καλή χρονιά! 
Kalí chroniá! (grec) 
 

Vy’apavẽ Ary Pyahúre (guaraní) 
 

Felice anno nuovo (Buon anno)! (italià) 
 

                   ! (nepalès) 

Nayām  barṣakō śubhakāmanā!  
 

Szczęśliwego Nowego Roku! (polonès) 
 

Feliz ano novo! (portuguès) 
 

An Nou Fericit! (romanès) 
 

С Новым Годом! 
S Novim Godom! (rus) 
 

Mutlu Yiller! (turc) 
 

Щасливого Нового року! 
Shchaslyvoho Novoho roku! (ucraïnès) 
 

新年快乐! 

Xin Nian Kuai Le! (xinès) 

 


