Troba
el teu tió
de Nadal
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el tió
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La llegenda del tió

«Hi havia una vegada un arbre majestuós que vivia
al fons d’un bosc immens. 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, la neu... Una nit de lluna
plena, una bruixa maleïda va llançar-li un malefici i
els tions tallats de l’arbre no van tornar a cremar
mai més. Des d’aleshores, però, durant la Nit de
Nadal els tions que reben bastonades reparteixen
regals a tots els infants, amb l’esperança sempre
que puguin ser replantats i tornar a ser aquell
arbre formós d’abans.»

Cançó

Caga tió, tió de Nadal,
No caguis arengades que són molt salades
Caga torrons que són més bons
Si no cagues torrons ... cop de bastó, cop de bastó

Infants fins als 8 anys · Cal portar frontal

Quan hagis trobat el teu tió, l’hauràs
d’abrigar amb una manta perquè no passi
fred a la nit, i donar-li menjar cada vespre.
Si l’has cuida’t molt bé, quan el piquis amb
un bastó i li cantis la cançó, et cagarà regals
i llaminadures, que trobaràs a sota la manta.
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