
Recull de poemes de Nadal

Enguany l’escola vol donar relleu, durant els dies de Nadal, a una de les 
tradicions més populars del nostre poble: els poemes i els versos de Nadal.  Us 
oferim, doncs, una mostra de poemes de Nadal extrets d’escriptors de la nostra 
literatura que han pensat i escrit entorn del sentit i dels sentiments que omplen 
les nostre vides en aquest moment de l’any. Són autors diversos, amb temàtiques 
i punts de vista diferents. A tots ells, però, els uneix haver pensat en el Nadal.
Us convidem a la seva lectura personal i en família. Desitgem que us siguin un 
instrument més per viure les festes que s’apropen. Des de l’escola, pensem 
ambientar els nostres espais amb alguns fragments d’aquests versos i proposar-
nos, també, que tots els nens i les nenes, nois i noies, hagin treballat, après i 
memoritzat algun d’aquests versos. 
De segur que la lectura i la recitació de versos de Salvador Espriu, Miquel Martí i 
Pol, Ramon Alabau, Marià Manent, Josep Carner, Joana Raspall, Tomàs Garcés, 
Joan Maragall o Josep M. De Sagarra,…ens han d’ajudar a repensar el sentit del 
Nadal i, a la vegada, a estimar i reconèixer la rica literatura que han deixat els 
nostres escriptors al nostre país.
      Gaudiu-ne!

       L’Equip de Direcció



CANÇÓ DE L’ESTRELLA

Jo us mostro el camí.
Seguiu-me, Reis nobles;
sóc per reis i pobles
l'estel del matí.

Amb roba daurada
jo enfilo en l'atzur
el camí més pur
que hi ha a l'estelada.

Ròssec de claror
vaig deixant per rastre,
tinc corona d'astre
i aroma de flor.

Tres Reis tinc darrere
i un àngel davant
i a prop de l'Infant
un cel que m’espera.

Gemadet i ros
vostre Fill, Maria,
a qui semblaria?
A qui, sinó a Vós? 

 Jacint Verdaguer

ELS NÚVOLS DE NADAL 

    Els núvols de Nadal no sé què tenen 
    que són manyacs: no posen 
    gens de malícia al cel: 
    pel blau puríssim dolçament s’estenen 
    a la llum de la posta suaus s’encenen 
    i de nit deixen veure algun estel. 

    És una de les coses més alegres 
    veure entre núvols els estels brillar. 
    Tenebres de Nadal, no sou tenebres; 
    més hi veig en vosaltres 
    que no en un dia clar. 

    Ai, nit que vas passant silenciosa; 
    ai, núvols blancs que pels estels passeu; 
    ai, llum, que no ets enlloc misteriosa; 
    ai, portal de Betlem, que ets tot arreu. 
 
    Quan me vulgueu donar més alegria 
    parleu-me dels Nadals ennuvolats, 
    i em veureu com infant que somnia, 
    que riu a lo que veu 
    amb els ulls aclucats. 
 
        Joan Maragall



PERQUÈ SABEM QUE ÉS NADAL

Perquè se’ns fon la tristesa
i ens vola el cor cel endalt,
perquè la llar és encesa,
sabem avui que és Nadal.

Perquè cerquem companyia
i adelerats caminem,
sabem que aquest és el dia
d’anar tots junts a Betlem.

Perquè un estel il·lumina
és vell pastor i el ramat,
amb llum que avui és divina
sabem que Déu Fill és nat.

Perquè ben lluny de la guerra
encara brilla el cel blau,
sabem avui que a la terra
Jesús hi porta la pau.

   Joan Llongueres

NADAL

Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca.
Així el grup d'homes joves que ara passa cantant.
 
Sento el carro dels apis
que l'empedrat recolza
i els altres qui l'avancen, tots d'adreça al mercat.

Els de casa a la cuina   
prop del braser que crema,
amb el gas tot encès han enllestit el gall.

Ara esguardo la lluna, que m'apar lluna plena:
i ells recullen les plomes,
i ja enyoren demà.

Demà, posats a taula, oblidarem als pobres
- i tan pobres com som-
Jesús serà nat.

Ens mirarà un moment a l'hora de les postres
i després de mirar-nos
arrencarà a plorar.

    Joan Salvat-Papasseit



NIT DE NADAL 
La gent reposa 
colgada al llit. 
El llop no gosa 
moure brogit. 
D’un vell estable 
mal ajustat 
la llum eixia. 
Fuig el diable. 
La nit és dia. 
Jesús és nat. 
El bou recula 
poquet a poc. 
“Decanta’t, mula, 
per fer-li lloc”. 
Oh meravella! 
Penja una estrella 
de l’embigat. 
Les profecies 
són aquests dies. 
Jesús és nat. 
La neu afina 
xòrrecs avall. 
Canten el gall 
i la gallina. 
Els àngels broden 
el cel d’estrelles. 
Els pastors roden 
amb vestits nous 
perdent els bous 
i les esquelles. 

              
   Guerau de Liost



VOLTS DE NADAL

El fum de cada casa és com una encantada
columna; el sol somriu i no gosa esclatar;
al cel s'hi empereseix dolcíssima ramada
i vent i fred s'ajeuen del món en el llindar.
Ni es mou, mentre s'encenen els fruits de l'arboçar,
el pi, tothora jove, de gràcia ben cossada;
als morres de la mula i el bou lluu la rosada,
i el bell encens que en brolla mig no se'n vol anar.
Un àngel posa avui, invisible en son vel,
una mica de gust d'infantesa i de cel
al mató de la plata i la mel de la gerra.
Els núvols passen baixos, amb endemigs de blau;
de sota els arbres puja, brandant, boira suau:
es mesclen els alens del cel i de la terra.
             
     Josep Carner

L'ARBRE DE NADAL

La Cova, pedra viva;
desert, el camí ral.
Sota una llum freda,
creix l’arbre de Nadal.
El freguen ales d’àngel,
hi canten els ocells.
Oh tenderol i prada!
oh verda branca al vent!
Les branques d’aquest arbre
la freda Cova han clos.
No deixen que se’n vagi
l’alè calent del bou.
Pengem-hi els nostres somnis,
que així els veurà l’Infant.
Taronges d’or es tornen
a l’arbre de Nadal.

  Tomàs Garcés



CONVITS NADALENCS

Abans del repiqueig de l’alba,
el trèmul desig de la llum
augura el dring de les campanes,
nadales, amb vostre perfum.

  Josep M. López Picó

HA NEVAT AL PESSEBRE

Perquè es distregui del fred
el dia de la nevada,
àngels, fan, al son d’hivern,
coixí amb plomes de nadala.

  Josep M. López Picó

Prec de Nadal

Mira com vinc per la nit
del meu poble, del món, sense cants
ni ja somnis, ben buides les mans:
Et porto sols el meu gran crit.

Infant que dorms, no l'has sentit?
Desperta amb mi, guia'm la por
de caminant, aquest dolor
d'uns ulls de cec dintre la nit.

  Salvador Espriu



RONDALLA DEL BOU

El bou pesant, veient la gent
que tantes coses oferia,
diu que volia fer un present
al dolç Infant de l’Establia.
I quan minvà una mica el fred
– que l’Infantó ja no plorava –
sortí amb pas lent, dins l’aire net,
sota la nit florida i blava.
Per donar a Déu, pobre i humil
damunt la palla gloriosa,
vol abastar algun flam gentil
de l’estelada tremolosa.
Va caminar per fondes valls
i resseguia la carena.
Sent el clarí de tots els galls,
però ja du la rica ofrena.
Saltant de goig i bruelant,
el bou baixà de la muntanya,
i s’oferia al dolç Infant
amb una estrella a cada banya

   Marià Manent



POEMA DE NADAL (Cant Final)

Va ser una nit que va florir l’estrella,
I va néixer l’Infant!
Imaginem que fou la nit més bella,
Més musical, més flamejant!…

I fa molt temps, molt temps, i algú ensiborna
El nostre pit, per atiar l’oblit,
Per fer-nos infidels, però retorna
Cada any, aquesta nit.

La nostra vanitat prou s’afigura
Que està damunt del bé i del mal,
Mes no hi val ganivet, ni ànima dura,
És més forta la nit de Nadal!

Ai, si no fos aquesta nit, tan clara!
Seríem tros de carn i pensament
Que no coneix d’on ve, ni on va, ni on para;
Pell d’home arrossegada pel corrent!

Però Nadal ens ha pintat el rostre 
Amb un vermell precís i decidit,
I ens dóna un sentiment de llar, de sostre,
De terra, de nissaga i d’esperit.

I ens dóna un punt d’humilitat de cendra
Per estimar un racó dintre l’espai,
I desperta en el cor aquell blau tendre
Que hem volgut escanyar i que no mor mai.

Procurem ser una mica criatures
Amorosint el baladreig raspós,
I diguem: “Glòria a Déu a les altures”
Amb aquell to que ho deien els pastors.

I si tot l’any la mesquinesa ens fibla,
I l’orgull de la nostra soledat,
Almenys aquesta nit, fem el possible
Per ser uns homes de bona voluntat.

   J.M. de Sagarra



L'ARBRE DE NADAL

La Cova, pedra viva;
desert, el camí ral.
Sota una llum freda,
creix l’arbre de Nadal.
El freguen ales d’àngel,
hi canten els ocells.
Oh tenderol i prada!
oh verda branca al vent!
Les branques d’aquest arbre
la freda Cova han clos.
No deixen que se’n vagi
l’alè calent del bou.
Pengem-hi els nostres somnis,
que així els veurà l’Infant.
Taronges d’or es tornen
a l’arbre de Nadal.

  Tomàs Garcés 

     EL RÚSTEC VILLANCET

Una estrella cau al prat,
una flor s’ha esbadellat,
tot belant juga el ramat
amb la rossa macaruia.

Al·leluia, cor lassat!
Al·leluia, món gebrat!
Al·leluia, Déu és nat!
Al·leluia!

Cap herbei té tenebror,
ni cap deu fa el ploricó;
no hi ha fred ni tremolor,
que un pas d’ala se n’ho duia.

Al·leluia en tot racó!
Al·leluia en tot dolor!
Al·leluia al pecador!
Al·leluia!

A Betlem van els infants
i els amics dant-se les mans
i els promesos i els germans
i la vella en sa capuia!

Al·leluia, vianants!
Al·leluia en nostres cants!
Al·leluia, catalans!
Al·leluia! 

Josep Carner



NADAL

Nadal glaçat – Nadal ardent
d’un flamareig que el llop no entén;

Nadal adust – Nadal en flor
d’un bell Infant nat sense plor;

Nadal cruel – Nadal que riu
amb l’orb i el pobre i el captiu!

Tot era clos, tothom dormia
quan va esclafir el cant vehement;
un dels pastors, tocat pel vent,
va destriar la melodia
i va fer el crit que ens reunia:
Nadal, Nadal!

La Verge ha dit que si el Pare,
Déu és humà, Déu és germà;
no serà mai que es digui en va 
Mare de Déu i nostra Mare
a la que és Mare sense tara.
Nadal, Nadal!

Nadal encès! l’amor és trist
només per qui l’Amor no ha vist;

Nadal gemat! qui s’ofereix
a la Naixença, refloreix;

Nadal joiós! qui viu minvat
no hi morirà, si ha mai cridat
Nadal, Nadal!

   Carles Riba



ALGUNA COSA LLEU

Alguna cosa lleu i poderosa
que qualsevol paraula fa subtil
com si fos dita amb una veu molt íntima.
Això sol ser Nadal, i la tendresa
que s'instal·la, tal volta agosarada,
al lloc mateix on, dia rera dia,
hi creixen el neguit o bé l'enveja.
No dura tanmateix la meravella
i el vent d'any nou s'endú de cop els somnis
i malfereix quasi tots els propòsits.
I jo em pregunto: ¿podem dir-nos bons
si ho som només a toc de calendari?

   Miquel Martí i Pol

Torna Nadal

L'arbre desvella sons i el vent escriu
ratlles de llum damunt la pell de l'aigua.
Tot és misteri i claredat extrema.
Torna Nadal i torna la pregunta.
¿Proclamarem la pau amb les paraules
mentre amb el gest afavorim la guerra?
   Miquel Martí i Pol

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 corrues de vells pelegrins 
-tots nosaltres- atents a l'auster caminar de la prova. 
I en la nit del misteri hem cantat 
les antigues cançons 
se 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 Martí  i Pol



Nit de Nadal a la plaça

Ha vingut la neu, amb una mà molt dolça,
sobre la plaça, i ha esborrat la pols, 
les baralles, els crits i les mentides.
Ara tot és blanc i benigne i callat.
La gent dorm i les portes són closes.
Al campanar es desperta una claror
i la plaça s’omple de figures antigues
d’una bondat d’argila que no té el nostre cor. 
Una obre els braços com qui tot de sobte,
de tan ple de silenci, no sabria parlar
i li fuig aire amunt un colom d’ales blanques.
Demà al matí, els nostres ulls sorpresos
sabran l’origen dels camins de la pau.

        Josep Esteve

I si no calgués que haguessis vingut?
Si, finits com som, ja fóssim prou essent així,
resignadament mortals,
afamats de poder, incendiats de desig,
superbs, irats, descoratjats, envejosos,
i ho acceptéssim com un fet que no demana
redempció ni revolta?

El Teu fred al pessebre, en va,

la Teva mort a la creu, en va,
el teu haver-te lliurat tan plenament a la 
Paraula,
també en va ...
O sembla que així sigui:
tants pensaments per als regals i les vacances
i tan pocs per a Tu? que no ho veus?
i tan pocs per als Límits, per al Misteri,
per a la Incògnita, per al Sentit.

Pressa, soroll, imatges,
naufragi en un excés de veus que ho arrasa tot,
que asseca la tendresa amb una ventada
i ofega les cançons de Nadal
en un oceà de cançons que t'ignoren:
això podem oferir-Te, avui.

Però vine, vine si vols, una altra vegada:
hi ha tantes coves dintre nostre encara
que estarien felices d'allotjar un Naixement,
tanta buidor atapeïda de runa
que acolliria de cor un bou i una mula
per poder-hi sentir un nou infantament.

     David Jou



La lluna sobre els núvols.
Els núvols.
La casa.
La llar sense brasa.
Qui plora ?
Qui canta ?
La lluna ? Massa lluny, 
La pluja ? Massa mansa.
Passejo per trobar
el plor de qui cantava.
Ja m’he perdut, però, de tanta caminada.

Escolto i és el vent, 
la pluja més enlaire, 
la lluna a dalt de tot.
Alguna cosa passa.
Digueu-me què deu ser,
que cerco qui plorava, que diuen que era Déu
- quin goig de la troballa !

      David Jou

Nadala

Nadal. Alba blanca.
Sagals amb samarra,
rabadans amb capa,
saltant fan gatzara.
Ja glaça. A la quadra
la flassada calfa,
la palla amanyaga.
Brama la vacada:
bafarada calda.
S'atansa la tarda,
s'abranda a bastança.
La campana canta.
La ratxa tardana
arrasa la plaça.
S'apaga la brasa.
L'almanac s'acaba.
 Ramon Alabau i Selva



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
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 e
en un cel brillant i clar!
-Pastoret, 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


