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Bosc de l’Esquella
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BOSC VIU

El bosc de l’Esquella d’Ordino és un bosc viu. Es troba a prop
del poble i és de fàcil accés.
Hi ha una part dedicada als més petits on podreu conèixer
l’autèntica història del tió de Nadal, que creix cada any
en aquest bosc màgic d’Ordino.

La llegenda
del tió

«Hi havia una vegada un bosc
al bell mig del Coll d’Ordino on
vivien molts pins feliços. La quietud i la serenitat regnaven sempre al seu voltant. Els esquirols,
els ocells i els camperols eren
els seus amics, i també el sol, el
vent, la pluja i la neu...
Els pins ajudaven els camperols,
oferint-los les seves branques a
l’hivern, per escalfar les seves
llars i per cuinar. Una nit de lluna
plena, una bruixa passejava pel

poble i en veure que els camperols estaven tan feliços i agraïts
als pins, va decidir, plena d’enveja, llençar un malefici al bosc
perquè les branques dels pins
deixessin de cremar. Aquest bosc
era molt fort i estava protegit per
l’amor de tots els camperols, aixíque la bruixa no va aconseguir
el seu propòsit amb el malefici,
ben al contrari. Van créixer uns
pins molt especials, amb cares i
mantes i de les seves branques

creixien uns tions també diferents. Aquests tions van ajudar
els camperols encara més que
els altres, ja que en comptes de
cremar els donaven menjar i regals. La terra d’aquest bosc va
quedar maleïda amb mil ulls que
controlen els pins, perquè si mai
deixa de ser un bosc estimat, la
bruixa tornarà a llençar el malefici
un altre cop i els pins deixaran de
donar els tions de Nadal.
Des d’aleshores es té a casa un
Tió de Nadal que creix de les
branques d’aquests arbres màgics i totes les nits de Nadal quan
reben bastonades donen regals

als infants.
Per això has d’estimar el bosc i
els seus pins, l’has de cuidar,
perquè la bruixa no pugui trencar
l’encanteri»
Ara que ja saps la llegenda, pots
passejar-te pel bosc i descobrir
les cares dels pins encantats.

Cançó del tio
Caga tió, tió de Nadal,
No caguis arengades que són
massa salades
Caga torrons, que són més bons!
Si no cagues torrons...: cop de
bastó, cop de bastó!

