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El cançoner de tothom

Arri, arri, Tatanet; El cant dels ocells; El gegant del pi; Els segadors; Fum, fum, fum; John Brown; El cant del 
Barça; L’hora dels adeus; La lluna la pruna; No serem moguts; Puff el drac màgic; La casa del sol naixent; 

Cargol treu banya; Vella xiruca…

EL CANÇONER DE TOTHOM aplega les 99 cançons més properes i conegudes pels 
catalans. Cançons que s’han convertit en petits himnes, lletres que han marcat gene-
racions, tornades que ens han alegrat la infantesa, que cantem per Nadal, a la vora del 
foc i a la dutxa, en camps de futbol, concerts, campaments i colònies o manifestacions.

En aquest llibre les trobareu totes, amb la història i les anècdotes que hi ha da-
rrere de cada cançó, juntament amb les seves partitures i divertides il·lustracions.

TEXTOS D’Albert Puig, Il·lustracions de Roger Padilla

Roger Padilla compagina des 
de fa quinze anys la seva tasca 
com a guitarrista i compositor 
del grup Manel amb la 
d’il·lustrador i humorista 
gràfic. És autor de les portades 
dels discs del seu grup. 
rogerpadilla.com

Albert Puig Cros, periodis-
ta. Fa més de vint-i-cinc anys 
que treballa a la ràdio, amb 
programes a Catalunya Ràdio, 
Catalunya Cultura, Rac 105 i 
més. Ha participat en progra-
mes com Sputnik, Bioritmes, 
Variacions, Sentits Comuns o 
Delicatessen. 

+ Una nova edició revisada del cançoner amb les cançons catalanes més populars. 
+ Conté lletres i partitures.

+ Folioscopio estrena col·lecció en català i incorpora aquest títol de Llibres d’Ombrosa, 
editorial germana i amiga.

+ Melodies que s’han convertit en petits himnes, lletres que han marcat generacions

https://folioscopio.com
https://folioscopio.com
http://rogerpadilla.com
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Caga tió
Tradicional catalana

Qualsevol persona desconeixedora de la nostra cultura 
s’escandalitzaria i molt possiblement ens denunciaria a 
Amnistia Internacional en conèixer algunes celebracions 
nadalenques dels catalans. 

Garrot en mà, els nostres nens ataquen sense pietat un 
tronc que ha cobrat vida gràcies a uns ulls pintats, un 
somriure fals i unes potetes fràgils. Els ecologistes tam-
poc ho acabarien d’entendre. Però és que el sofert tió ha 
evolucionat molt amb el pas dels anys i aquell tronc que 
ara comprem caríssim a la fira de Santa Llúcia i que posem 
al costat del radiador no té res a veure amb el tió original. 
Penseu que els primers regals que proporcionava aquest 
tronc màgic eren l’escalfor i la llum just quan li prenien foc. 

El nom de tió fa clara referència a un tronc en flames, 
que en èpoques de penúries econòmiques suposava per 
si mateix un bon regal. El temps i les històries de Nadal 
explicades a la vora del foc s’han encarregat d’aportar 
galons màgics al tió. En un principi, tot i quedar reduït a 
cendres, el tronc va començar a cagar fruita seca, petits 
dolços, torrons i espirituosos, que es menjaven i bevien 
el dia de Nadal. 

Els poders del tronc anaven augmentant i als ulls dels més 
petits aquelles dolces cagarades van esdevenir tradició i 
una certa normativa es feia necessària. 

D’entrada, s’indulta el tió d’acabar a la foguera. En segon 
lloc, es determina que a partir del dia de la Puríssima s’obre 
la veda per alimentar-lo, antigament es deia que el tió 
havia de menjar el mateix que els animals de peu rodó 
tret de la palla, una dieta molt allunyada dels oferiments 
hipercalòrics i exòtics d’avui en dia que inclouen xocola-

tes, polvorons envasats i plàtans de Canàries. A la nit, el 
tronc que fins ara escalfava les cases s’havia de tapar amb 
una manta perquè no passés fred. 

El món a l’inrevés! Com tothom sap, l’acció de fer cagar 
el tió s’acompanya d’una popular cançó, el que no tothom 
té tan clar és per quina de les múltiples versions optar. 
Són tantes les variacions que es poden trobar del «Caga 
tió» que en aquesta ocasió m’inclino per reproduir la 
que podríem considerar com una de les més estàndard. 
Evidentment, que cadascú segueixi ensenyant als seus fills 
la que li sigui més propera i familiar. 

Analitzar la lletra és igual de complex, ja que cada versió 
adapta els costums de cada racó del país sense oblidar-nos 
dels cosins germans del tió català com el basc Olentzero-
emborra, la Tronca aragonesa, el Lou Cacho-fio o Cachofio de 
la Bretanya, o el Kef Nedelek de Normandia. La cançó és 
una suplica del que esperem que ens cagui el tió basada en 
les peticions originals que feien els nostres avantpassats 
malgrat que avui en dia hi ha tions que caguen fins i tot 
televisors de pantalla plana.

Una oració, d’alt contingut masclista, servia per tenir 
distrets els nens mentre els grans s’encarregaven de sub-
ministrar material per a les cagarades.

Pare nostre del tió, 
Bon Nadal que Déu nos dó. 
Ara vénen festes, festes glorioses, 
dones curioses renteu els plats, 
renteu-los bé que Nadal ja ve. 
Rabassó de pinya vella, tu que ets torta 
i mai igual: Més m’estimo la teva merda 

que el capó del meu corral. 

La cançó també és molt explícita amb el que no volem 
que cagui.

No caguis arengades
Que són massa salades

Quan el tió cagava una arengada, alls o cebes volia dir que 
els regals i la màgia s’havien acabat.
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Plou i fa sol
Es diu de «Plou i fa sol» que és una cançó màgica, una 
cançó pagana que parla dels poders de les bruixes i els 
bruixots. Tots ho hem vist alguna vegada i, encara que 
no ens sobta la presència de la pluja en un dia de molt 
sol, la veritat és que la màgia del moment és innegable. 
La tradició diu que, entre molts altres poders, les bruixes 
poden controlar la pluja. Als Pirineus es diu que quan hi 
ha tempesta és que el diable pega la seva dona o que està 
casant una de les seves set-centes filles. La pluja és depu-
radora i el millor remei contra els mals esperits, i quan 
plou i fa sol es produeix un altre del grans miracles màgics 
de la naturalesa que és l’arc de Sant Martí. Quan plou i 
fa sol vol dir que les bruixes estan actives i es pentinen 
els llargs cabells, i com que sempre van vestides de negre 
es diu que porten dol. En el capítol de variants d’aquesta 
cançó segons la procedència geogràfica, s’ha de dir que 
«Plou i fa sol» és rica en versions. Comencem per com la 
canten a Reus:

Plou i fa sol
La Verge ja ho vol.

Al Maresme i a altres punts del país hem sentit el següent:

Plou i fa sol
les bruixes fan un ou

A Vallespinosa, a Tarragona:

Plou i fa sol
les bruixes de Querol
se pentinen pel sol

A Xerta:

Plou i fa sol
carrabina caragol
les xiques de Xerta
no valen un sou

A Mallorca:

Plou i fa sol
el diable tupa la dona.

A Manresa:

Plou i fa sol
les banyes d’aquest bou.

O al Rosselló, on s’explica la llegenda que quan plou i fa 
sol és perquè hi ha un bateig al cel en què la mare de Déu 
és la padrina:

Pluja i fa sol
la Mare de Déu
fa un fillol.

Aquesta popular cançó infantil ha donat peu, entre altres 
coses, a un poema de Miquel Martí i Pol i a una cançó de 
Sopa de Cabra, i és el nom d’infinitat d’escoles bressol 
de tot Catalunya.

Tradicional catalana
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Plou i fa sol
Popular

Plou i fa sol,

les bruixes es pentinen.

Plou i fa sol,

les bruixes porten dol.

Plou i fa sol,

les bruixes es pentinen.

Plou i fa sol,

les bruixes i els bruixots.
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Estimada llibretera, estimat llibreter:
vols jugar a endevinar la cançó?

Respostes:
1. Ara ve Nadal
2. Vella Xiruca
3. El gall i la gallina

3
1
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2
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6

7

4. Iupi ia
5. Els segadors
6. Oh pare Deu
7. Puff el drac magic
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