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1

Què se celebra el

dia de Nadal?

I MENJAREM
TORRONS!
I NEULES!

V EM

NO

Tal com el seu nom indica, Nadal, que ve de la
paraula llatina nativitas, significa «naixement».
I és que aquest dia, en el món
ARRIBA
cristià, se celebra el naixement EL NADAL!
de Jesús.
CANTAREM

DESEMBRE

BRE

NADALES!

BÉ, CALMA, NOIS, QUE
ENCARA FALTA; AVUI NOMÉS
ÉS DIA 1 DE DESEMBRE
I NADAL ÉS EL 25...

ÉS QUE
TENIM MOLTES
GANES DE CELEBRAR
L’ANIVERSARI
DE JESÚS...

El Nadal és una gran festa! El 25 de desembre s’espera amb il·lusió a les llars i els preparatius
solen alterar la rutina domèstica. Les famílies es reuneixen i tots, avis, pares, fills, oncles i cosins,
comparteixen un deliciós menjar i, a més a més, es fan regals.
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2019, 2020, 2021 anys...

Des de quan?

DIUS QUE TÉ
MÉS DE 2.000 ANYS?
PERÒ SI ES MANTÉ COM
EL PRIMER DIA!

El calendari que fem servir està basat precisament en el
naixement de Jesucrist: es considera que s’inicia quan
va néixer Jesús. Segons la tradició cristiana, si sabem
l’any en què estem, podem saber també quants
anys fa que va néixer Jesucrist.
ÉS LA MÀGIA
DEL NADAL!

3

És el dia més

important de l’any?

SAPS QUE SOM
BUDISTES, OI?

Per als cristians, és un dia importantíssim,
perquè se celebra el naixement de Jesús,
el fundador del cristianisme. El cristianisme està tan estès arreu del món
que moltes persones d’altres religions,
o que no en tenen, també celebren
el Nadal.
SÍ, JA HO SÉ,
PERÒ QUI POT
RESISTIR-SE A LES
LLUMETES...?
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Des de quan se

celebra el Nadal?
A l’antiga Roma se celebraven unes festes populars
que coincidien amb el solstici d’hivern, és a dir, quan
s’inicia aquesta estació. L’any 350, el papa Juli I
va decidir que el naixement de Crist es commemorés en aquestes mateixes dates per facilitar
que els romans es convertissin al cristianisme
sense abandonar les seves tradicions.

SENYOR,
ELS CRISTIANS
S’ESTAN
REVOLTANT!

POTSER ES
CALMARAN SI ELS
ORGANITZEM UNA
BONA FESTA...

5

Abans de néixer
Jesús, ja era un

JA HEM
ACABAT LA SEMBRA
D’HIVERN I ARA TOCA
DESCANSAR.

SÍ, PERÒ, PRIMER,
CELEBREM-HO
SENSE ESTAR-NOS
DE RES!

dia de festa?
Abans de l’època romana, molts pobles,
com per exemple els ibers, ja celebraven
festes coincidint amb el solstici d’hivern, que
assenyala el dia més curt de l’any i el moment
a partir del qual les hores de sol augmenten.
Festejaven la fi dels treballs de camp i el
principi d’un nou cicle anual.
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AQUÍ, L’ÚNICA QUE
POT ESTAR SEGURA
DE L’HORA SOC JO!

6

És veritat que
Jesús va néixer

just a mitjanit?
Una nadala diu: «Les dotze van tocant, ja és nat
el Déu infant, fill de Maria», però en realitat,
des d’un punt de vista històric, no se sap quan
va néixer Jesús, perquè els càlculs per establir la
data no són massa precisos. I, és clar, tampoc no
se’n sap l’hora. Però segons la tradició va néixer
a mitjanit, i així ho celebrem.

7

Per què se celebra

en el moment
de l’any en què hi ha

menys llum?

NO ET PREOCUPIS,
A PARTIR D’ARA ELS
DIES SERAN MÉS
LLARGS.

SORT! JA TENIA
POR QUE SEMPRE ENS
QUEDÉSSIM COMPLETAMENT
A LES FOSQUES!

N’ESTIC FART!
FA FRED I NO PODEM
JUGAR FORA
DE CASA.

Per a les societats agrícoles,
com ho eren les de l’antiguitat,
aquest moment és molt important.
A partir d’aquesta data les hores de
llum solar comencen a augmentar, que
és com dir que alguna cosa neix i es fa
gran. Cal celebrar que el cicle de l’any
recomença!
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I per això s’il·luminen
els carrers amb llumetes?

Des de l’antiguitat, els pobles nòrdics tenien per costum adornar
un arbre amb espelmes cap a finals de desembre, en honor al
naixement del déu del Sol. D’aquesta manera volien donar-li
les gràcies per tornar a il·luminar i escalfar les seves llars.

I LES LLUMETES,
NO ES PODRIEN
MANTENIR TOT
L’ANY? ÉS TAN
BONIC...

10

Aquesta tradició es va mantenir i, cap al 1750,
va passar a ser molt popular a Alemanya. En aquest
país van començar a adornar avets amb espelmes per decorar
les cases i per il·luminar una mica més l’habitació on es
col·locava l’arbre de Nadal.

01_Supertafaners_Nadal.indd 10

SERIA AVORRIT TOT
L’ANY IGUAL! A L’ESTIU,
QUAN ANEM A LA PLATJA I
VULGUIS GELATS, NI TE’N
RECORDARÀS...

15/7/19 15:26

Què és el Nadal
El costum es va popularitzar encara més amb l’arribada de l’electricitat, fa uns 120 anys. A partir
d’aleshores, es van substituir les espelmes per petites bombetes, que amb els anys van començar a
fer-se de colors. I aquests adornaments es van estendre a tota la casa.
Posteriorment, aquesta decoració es va dur als carrers de pobles i ciutats, de manera que l’època
nadalenca es festeja també amb una il·luminació especial. És per celebrar que aviat la llum tornarà al món!
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On s’explica la història

del naixement de
NO ÉS QUE SIGUI
EL LLOC MÉS LUXÓS
DEL MÓN, PERÒ CREC
QUE ES FARÀ MOLT
FAMÓS.

Jesús?

A la Bíblia, al Nou Testament, hi ha quatre llibres, els Evangelis, que ens expliquen
la vida de Jesús. Els Evangelis de Lluc i
Mateu recullen l’episodi del naixement de
l’infant Jesús a Betlem i ens expliquen
que va passar en una establia.

El Pare Noel
també surt a

10

D’ACORD!
NO SURTO A LA
BÍBLIA, PERÒ VAIG
SER BISBE I EM VAN
FER SANT.

la Bíblia?

Doncs no, no hi surt. En realitat, el Pare
Noel és un altre nom amb el qual es coneix
sant Nicolau, un bisbe cristià que va viure en època romana i que va demostrar una gran bondat amb
els pobres, especialment amb els infants. D’ell s’explica que
moltes vegades feia regals a la gent que passava penalitats.

I, A MÉS A MÉS,
EM PASSO DIES
VIATJANT EN TRINEU
I TREBALLANT!
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