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Caga tió, 
avellanes i torrons, 

no caguis arengades 
que són massa salades, 

caga torrons 
que són més bons! 

 
 



    Tió de Nadal: Tradició, orígens i evolució  per Marta Colell Rotger 
 

El tió és un dels elements més significatius 
de la mitologia catalana i una tradició molt 

arrelada a Catalunya, però no només al 
nostre país, sinó també a l’Aragó, on pren el 

nom de tronca, toza o tizón de Nadal, a 
Andorra, a Occitània, on se’l coneix amb el 

nom de cachafuòc o soc de Nadal i fins i tot 
a la resta de França, amb noms diferents 

segons la regió (tréfeu, suche, choque, 
tronche, tison de Noël, calignaou en 

Povença o Etéau nedelec en Bretanya) 
encara que en aquest país, des de mitjans 

del segle XIX, el tió de llenya fos substituït 

per un pastís en forma de tronc d’arbre que 
es serveix com a postres en el sopar de la 

vigília de Nadal. 
 

La tradició del tió de Nadal és molt antiga. 
El seu origen es remunta a l’època 

precristiana i l’hem de situar en els pobles 
germànics dels països freds del continent 

europeu, a través dels quals es va estendre 
a altres territoris sempre lligat a la 

celebració del solstici d’hivern. Els pobles 
germànics, celtes, alans, saxons etc., 

utilitzaven el foc a fi d’il·luminar les nits més 
curtes de l’any i vèncer així la foscor: la del 

solstici d’estiu per Sant Joan amb focs 

encesos a l’exterior i la del solstici d’hivern 
pocs dies abans de Nadal amb focs a les 

xemeneies. El Cristianisme, en el segle IV 
de la nostra era, adapta aquesta festa 

pagana lligada al foc i situa en aquests dies 
de desembre el naixement de Jesús, que 

representa la lux mundi (la llum del món) i 
allunya la foscor en la qual els homes 

estaven immersos. 
 

El ritual consistia en cremar, en el foc de la 
llar, un gran tronc de llenya, de preferència 

d’arbres fruiters, però també de faig, alzina, 
roure o pi.  Havia de ser gran perquè havia 

de durar al menys tres dies (en algunes 

regions de França s’anomenava Tréfeu, tres 
focs, el nombre de nits que cremava), però 

en altres llocs cremava molt lentament fins 
a l’Epifania (Nit de reis). Aquests enormes 

troncs cabien en les llars d’abans, que 
ocupaven bona part de la cuina i que podien 

donar aixopluc a tota la família. 
 

 

En alguns llocs (Aragó i també a França) els 
troncs es regaven amb vi, oli o aigua abans 

de cremar-los. L’honor d’encendre el tió 
queia en el més gran o en el més petit de la 

casa i tothom estava convençut que aquest 
ritual portaria l’abundància i la cohesió 

familiar al bell mig de l’hivern. Aquest foc 
hivernal, quan tota la natura sembla morta, 

simbolitzava la continuïtat de la família, 
donava claror i allunyava les malalties i els 

mals esperits de l’entorn domèstic. Un cop 
acabada la crema, els carbons i les  cendres 

es guardaven a manera d’amulet protector 

dels camps i del bestiar i s’escampaven pels 
conreus i pels estables i, fins i tot, damunt 

dels llits per propiciar la fertilitat. 
 

 
 

El costum de “fer cagar” el tió la nit de 
Nadal ve de ben antic i el ritual no va variar 

gaire fins als segles XVIII i XIX quan, a 
causa de la revolució industrial, la població 

va passar de les zones rurals a les urbanes. 
Si bé des de ben antic el tió, mentre 

cremava lentament a la llar de foc, ha estat 

una via màgica per fer arribar regals a les 
famílies, principalment als infants, en forma 

de torrons, neules i llaminadures per a la nit 
de Nadal, amb l’arribada de les estufes de 

llenya i altres mitjans de calefacció, el tió ha 
sortit de les llars de foc i ha esdevingut a 

Catalunya un personatge característic de les 
festes nadalenques que no solament “caga” 

llaminadures, sinó també tota mena de 
regals, mentre que a França la gent se’l 

menja en forma de dolç: “la bûche de Noël”  
 

     
 

 

 

Avui dia, el tió és un tronc de grandària 
diversa, decorat sovint amb potes i amb 

altres elements que li representen una 
cara somrient coronada amb una 

barretina vermella. Se’l protegeix del fred 
amb una manta sota la qual s’amagaran 

els regals la nit de Nadal. Des de molts 
dies abans (el tió acostuma a entrar a les 

cases a principis de desembre), se li 
ofereix menjar i beure amb la finalitat 

que “cagui” més i millor. Són els infants 
que el fan “cagar” a base de cops de 

bastó mentre canten una cançó que varia 

segons la comarca, els pobles, la regió i 
les famílies.  

 
Fer que el tió lliuri els regals a 

bastonades és  propi de Catalunya, 
Andorra i l’Aragó, mentre que, de totes 

les regions de França, només la Borgonya 
tenia el costum de colpejar el tronc de 

llenya. Actualment, la tradició de fer 
“cagar el tió” ha passat de l’àmbit 

merament familiar a l’escola, on els 
infants aprenen la cançó del “caga tió” 

des de ben petits. 
 

 
 

La gent gran de Sant Cebrià explica que, 
quan eren infants, el tió només els 

cagava els postres de Nadal, mai 
caramels ni altres llepolies. La quantitat 

que cagava depenia dels recursos de la 
família. Aquests avis ens diuen que els 

seus fills ja van rebre regals del tió, 
coses petites perquè el gruix de les 

sorpreses el portaven els reis. Però tots 
recorden haver fet cagar el tió, com ho 

fan encara els seus nets. Una tradició ben 

nostra que hem de procurar mantenir 
ben viva perquè no es perdi. 

 

el Maresme  
Tió, tió,  

caga torró,  
si no tens més  

caga diners,  
si ja tens massa  
caga una carbassa. 

 
Sant Pol de Mar 

Caga tió, 
De la vinya d’en Vadó. 

Si no vols cagar, 
Et futarem cop de bastó. 
Caga tió. 

 
Cançó que avui en dia  

es canta en la majoria  
de famílies i escoles 
Tió de Nadal,  

posarem el porc en sal, 
la gallina a la pastera,  

el pollí a dalt del pi, 
toca, toca Valentí, 
passen bous i vaques,  

gallines amb sabates 
capons amb sabatons. 

Correu, correu, minyons,  
que el vicari fa torrons, 
la tieta els ha tastat,  

diu que són un poc salats 
Ai el brut, ai el porc,  

Ai el cara, cara, cara 
Ai el brut, ai el porc,  
ai el cara de pebrot.  

Caga tió!!! 
 

Cançons a l’Aragó: 
Güen Tizón, güen baron, 
güeña casa, güeña brasa, 

que Dios mantenga a paz 
en ista casa 

y en toz os que i son. 
 
Xoca de Nadal, 

Caga torrons i pixa vi 
blanc, 

No cagues arengades que 
son salades, 

Caga torrons que son mes 
bons. 
 

Vall d'Aran  
Nadau tidún,  

raja tidún,  
se nu vos rajar  
te daré un cop de bastún. 

el Pallars Sobirà  
Tronca de nadal,  

caga torrons i pixa vi 
blanc.  

Per la virtud que Deu t'ha 
dat,  
caga per aquest forat!!!  

 
el Vallès 

Occidental (Terrassa) 
Tió, tió,  

caga torró,  
si no en tens més  
caga diners,  

si no en tens prou  
caga un ou.  

Caga tió,  
d'avellana i de pinyó,  
si no vols cagar  

garrotada va.  
 

el Ripollès  
Tió, tió,  
caga tió;  

caga coses bones  
dolentes no.  

Si no vols cagar  
cop de bastó.  
 

(Popular a Lleida)  
Tió de Nadal  

no caguis arengades,  
que són salades;  
caga torrons  

que són més bons,  
caga taronges  

que són ben dolces.  
 
l'Alt Camp   (Valls ) 

Caga tió,  
pixa vi blanc,  

caga torrons  
pel dia de Nadal.  
Caga força  

embolicat amb una bossa.  
Caga bé,  

embolicat amb un paper. 
 

Girona  
Tió, tió,  
caga torró;  

caga amb força  
que és més bo;  

si no tens més  
caga diners.
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Plaça Baix Montseny, 1 

08396 Sant Cebrià de Vallalta 
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INAUGURACIÓ PESSEBRE I GARLANDES 

DIUMENGE 13 DE DESEMBRE A LES 11 HORES 

 

    

 

PESSEBRE A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

HORARI DE VISITA 

DEL 13 DE DESEMBRE AL 6 DE GENER 

TARDES DE 5 A 8 HORES 

 

  
 

 

EL  CESC  US  DESITJA   

UNES  BONES  FESTES   

I  UN  BON ANY  2016  

GARLANDES A L’ESGLÉSIA 
amb la col·laboració de l’escola el Pi Gros 

 HORARI DE VISITA 

DESEMBRE 

DIVENDRES 18 DE 6 A 8 DE LA TARDA 

DISSABTE    19 DE 6 A 8 DE LA TARDA 

DIUMENGE 20 DE 11 A 1 DEL MIGDIA 

DIUMENGE 27 DE 11 A 1 DEL MIGDIA 

GENER 

DISSABTE  2 DE 6 A 8 DE LA TARDA 

DIUMENGE 3 DE 11 A 1 DEL MIGDIA 

 

A CONVENIR: 937630154 - 680128845 
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