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Poema de Nadal 
 
Com cada any, el Nadal 
és un festival. 
 
La sopa de galets 
agrada a grans i a xiquets. 
 
Les panxes s’omplen 
de torrons, neules i bombons. 
 
El gran arbre al mig del menjador 
fa companyia al tió. 
 
La llum de l’estel del pessebre 
fa la nit més alegre. 
 
El caganer mig amagat, 
tot fent feina, treu el cap. 
 
Quan recito el poema enfilada a la cadira 
fins i tot el gat em mira. 
 
Ai! El dia 5 a la nit 
segur que seré inquieta al meu llit. 
 
Ona Galí 
 
 
 
 
Arbre de Nadal 
 
S’ha acabat el silenci del bosc, 
em tallaran abans no es faci fosc. 
 
Ja no soc un arbre més, 
soc l’elegit de tots aquests. 
 
És per a mi un temps important, 
tots s’ajunten al meu voltant. 
 
Tot de coses brillants em penjaran, 
i amb una estrella em coronaran. 
 
Amb alegria els més matiners, 
obriran els regals els primers. 
 
Laia Vallejo  
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Poema de Nadal 
 
Avui és Nadal 
el dia del regal. 
 
Algú em dona torró 
per aquell pastor. 
 
Mira les ovelles 
que blanquetes elles. 
 
Un pastís hem preparat 
i als reis els ha encantat. 
 
Avui és Nadal 
El dia del regal. 
 
Xènia Bernet 
 
 
Què és el Nadal? 
 
Estem a mitjan de novembre 
i el Nadal ens saluda com sempre. 
 
A les sis de la tarda ja no es veu ni un pardal, 
l’ajuntament ja penja els llums de Nadal. 
 
Tenim anuncis de colònies a la televisió 
i no em provoquen cap emoció. 
 
A Andorra ja han començat les rebaixes... 
els botiguers d’aquí estaran en hores baixes. 
 
Ja veig els anuncis de la Grossa 
si em toqués no em faria gens de nosa. 
 
Tothom parla de bons desitjos per les festes, 
tot i que molta gent només es pot menjar les arestes. 
 
Els veïns em volen vendre loteria cada dia, 
aquests compromisos ja són una agonia. 
 
Als treballadors els conviden a un sopar d’empresa 
mentre que amb el sou els porten a la pobresa. 
 
Sort que tenim el caliu de la família, 
que és el premi del Nadal sense agonia. 
 
Amb tot el que he dit -tant per petits com per grans, 
he deixat escrit del Nadal i del seu altre esperit. 
 
Júlia Font 
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El seu primer Nadal 
 
El Nadal ja és aquí, 
el Nadal ja ha arribat: 
des de casa jo contemplo 
el terrat tot nevat! 
 
Les peuades del meu gos 
a la neu queden dibuixades. 
Pobre Llampec! 
Té les potes ben gelades. 
 
Corre cap a dins 
que t’eixugo la mullena, 
abans no arribin convidats 
i t’espolsis la melena! 
 
Vora el foc ens asseurem 
i nadales cantarem, 
amb la innocència dels infants 
i rialles dels més grans. 
 
Queralt Gobern Piñol 
 
 
 
Tradicions nadalenques 
 
El Nadal ja és aquí 
i tot està preparat per fi. 
Els petits fan la carta als reis 
I només pensen que volen ells. 
 
El Nadal està passant 
i el tió va marxant. 
El 31 de desembre segueix 
I el senyor dels nassos apareix. 
 
El Nadal vol marxar 
amb els regals per agafar. 
Rialles desitgem 
pels que més estimem. 
 
El Nadal ha passat 
més ràpid del que hem esperat: 
per l’institut no escrit preparat. 
 
Nerea Gili 
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Voldria demanar un desig 
 
Voldria que el Nadal 
per a tots fos especial. 
El meu millor regal 
seria que tots ens tractem igual. 
Només veiem diferències, 
i no tot són les aparences. 
 
Voldria que el meu desig 
a nit bona es complís: 
el món de felicitat s’omplís 
i cap cosa dolenta existís. 
 
Voldria per cap d’any demanar 
tot el que necessita el món i li penso donar. 
Que aparegui el rei mag i li doni volant 
fent màgia un instant 
als nens i nenes que ni un sol Nadal 
des que van néixer han pogut celebrar. 
 
I si això es compleix puc donar per finalitzat 
el meu desig d’aquest any, feliç Nadal! 
 
Gisela Gómez 
 
 
Sopar de Nadal 
 
El Nadal ja és aquí 
Tirurirurírurí 
 
Molta emoció ens ha donat 
iun sopar amb la família ens ha regalat. 
 
Ja arriba l’entrant 
un plat amb molt d’encant. 
 
De primer plat una sopareta... 
els Reis Mags ens han portat una joguineta. 
 
Al segon plat els regals estrenem, 
i fins que nos ens cansem no pararem. 
 
Ja arriben les postres, 
abraçades i petons, 
entre neules i torrons. 
 
Les dotze campanades ja han sonat 
i un nou any ja ha començat. 
 
Gina Mo 
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Canvi radical 
 
De les disfresses de bruixots 
al teu cap, banyes d’animalots. 
 
De les carbasses amb cara, 
al pare Noel del Pol Nord. 
 
De les teranyines blanques i enganxoses, 
boles a l’arbre gens de sonses. 
 
Del gat negre miolant pel carrer, 
als cérvols que veuràs córrer pel cel. 
 
Les llaminadures demanaves als veïns... 
Els Reis te’n portaran fins als Apenins. 
 
De les castanyes a la teva boca bullint, 
al tortell de reis que ja t’estaràs cruspint. 
 
Dels deures i exàmens infinits, 
vacances de Nadal ja estaràs gaudint! 
 
Laura Díaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja arriba el Nadal, 
ja ensumo les vacances. 
 
Els regals ja estan plovent, 
els reis venen amb el vent. 
 
I l’arbre ja està al caure. 
el decorarem de valent. 
 
I un bon tortell ens menjarem. 
al cagatió un tros de pa li deixarem. 
 
I amb una manta l’escalfarem. 
ja està aquí ha ha arribat el Nadal amb felicitat. 
 
Edgar Sánchez López 
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El Nadal 
 
Quan és Nadal, bon nadalet 
vacances hi ha pels novenets. 
 
Quan és Nadal surto saltant 
pels carrers que elegants estan. 
 
M’agraden els nadals 
per així obrir regals. 
 
A la nit no puc dormir 
impacient al llit estic. 
 
Ja s’acaba el Nadal 
això sí que em fa molt mal. 
 
Cap a l’escola l’endemà, 
matiners per estudiar. 
 
Àurea Segura 
 
 
 
 
 
 
Una il·lusió 
 
Una il·lusió roda dins meu 
mentre la gent diu:  
Alça, mireu! 
Un arbre de Nadal com cal. 
 
Vaig cap a casa, 
toca dinar, 
galets i gall d’indi 
per degustar. 
 
He pujat  
en una cadira 
que feia nyic-i-nyac 
mentre llegia. 
 
Hora dels Reis! 
Anem a rebre’ls 
alegres i il·lusionats, 
ja instal·lats. 
 
Núria Gueye 
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Poema de Nadal 
 
 
Ja arriba el Nadal, 
celebrem-lo com cal. 
 
Amb la família estem a punt 
per gaudir-lo un munt. 
 
Menjarem neules i una mica de torró 
esperem que el tió no ens cagui carbó. 
 
Portarem la carta al patge 
així els reis mags preparen l’equipatge, 
per emprendre un llarg viatge. 
 
Fes aquest nadal especial 
no el facis com cada any. 
 
Estigues content 
només d’estar en aquest present. 
 
S’acaben les festes 
comencen les tempestes. 
 
Hem de tornar a l’institut, el Nadal s’ha acabat, 
quina mandra tot plegat. 
 
Aura Nadal 
 
 
 
La nit de Nadal 
 
La nit de Nadal és especial 
els carrers plens de color 
donen molta lluentor. 
 
A la nit de Nadal mengem 
torrons i més tard els polvorons. 
 
Els petits riuen i canten 
mentre els grans mengen i parlen. 
 
Després de sopar caguem el tió 
i això ens fa il·lusió. 
 
Finalment anem a dormir 
perquè el pare Noel torni a venir. 
 
Nogaye Mbaye 


