
L’origen del caga tió

Tot va començar amb un home que es deia Tomàs, ell no creia en la màgia del

Nadal, no li agradava estar amb altres persones, sempre estava enfadat i sovint

també trist.

Vivia en una cabana en mig del bosc allunyat de tot i de tothom.

Li agradaven molt els animals. Els seus animals preferits eran la tortuga perquè

anava molt lent, la iguana perquè li agradaven molt els rèptils i l’ós perquè és molt

gros.

En Tomàs era llenyataire, un dia que estava molt empipat perquè un ratolí s’havia

menjat el seu fuet, va anar al bosc i va tallar molts arbres, els va tallar a trossets

petits, els va posar dins del seu carretó i va marxar cap a la seva cabana ja que

començava a fer-se fosc. Aquella mateixa nit, va caure un estel màgic a sobre dels

troncs petitons. Llavors van cobrar vida, i poc a poc van anar fins a la cabana d’en

Tomàs. Els petits troncs el van despertat, i li van dir que li milloraria la vida creure en

la màgia del Nadal. El llenyataire no ho podia creure, uns trossos de fusta estaven

parlant amb ell. Feia molt de temps que no tenia visita i li va semblar que podria

passar  una bona estona.

En Tomàs va rebuscar entre els seus calaixos i va trobar uns pinzells, unes

aquarel·les, uns llapis de colors i els va decorar. Els hi va dibuixar una cara amb un

somriure amable, un nas de color vermell i uns ulls rodons. Els va començar vestir

amb roba, un barret i una camisa vermella i negre de quadres. Ara només li faltava

el nom. La tria no va ser fàcil, però després de molt pensar va escollir els noms: els i

va posar Caga Tió, el Caga, perquè anaven vestits com el caganer i tió pels seus 3

animals preferits, T de tortuga, I de iguana i O de ós.

Quan va acabar aquell dia en Tomàs els hi va demanar que fessin feliços a totes les

nenes i els nens del món.

Llavors en Tomàs des d’aquell dia era un home més alegre i feliç i… va començar a

creure que la màgia del Nadal era real…


