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Any nou, vida nova.
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Pels Reis, el dia creix i el fred neix.

Gener
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Pels Reis, el dia creix i el fred neix.

Gener 

En la nit, tres mudats
cavallers fan sa via.
Són tres reis d’Orient

que han sortit d’un país
sense nom.

Si teniu en el cor fantasia,
inventeu-ne un de bell
per al món més feliç.

Joana Raspall
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Setmana 1
Aigua de gener tot l’any va bé.
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Els reis 

Aquesta nit han passat
i han posat la mà als balcons...
Els somnis dels infantons
       han granat.

Cap a Orient se’n van tornant
a llur reialme confús,
a regnar-hi tot pensant
        en Jesús.

Heu sentit avui el cor
matinejador dels nens?
Heu sentit el rastre d’or,
        mirra, encens?

Joan Maragall

Sol, solet 

Sol, solet,
vine’m a veure, vine’m a veure;  
sol, solet,
vine’m a veure que tinc fred.
Si sant Josep ho vol,
farà un bon dia, farà un bon dia;  
si sant Josep ho vol,
farà un bon dia i un bon sol. 
Si tens fred,
posa’t la capa, posa’t la capa;  
si tens fred,
posa’t la capa i el barret. 
El pobre sol, solet,
no té capa, no té capa;  
el pobre sol, solet,
no té capa ni barret.

Cançó popular
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Setmana 2
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10 de gener

Dix l’amat a l’amic: –Saps, encara, què és amor? 
Respòs: –Si no sabés què és amor, ¿sabera què és 
treball, tristícia, e dolor?

Ramon Llull, 1276-1278

Si has de prendre consell,  
pren-lo sempre d’home vell.

17
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Setmana 3

Aranya

Treballa i fila
 sense parar
una teranyina.
Aviat caurà
 la mosca veïna.

Lola Casas

A poc a poc i bona lletra.
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Setmana 4

Quan al cel hi ha cabretes, 
a la terra hi ha farinetes.
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De dalt de tot del cel 
                    A l’Adolf Fargnoli

De dalt de tot del cel
els poblets en la nit semblen brasers encesos
I perquè entra la vetlla brillen més els estels

s’acosten a la terra i s’escalfen les mans
i el cos
 i els peus
I li ofrenen l’Óssa com un penell de flors:

Entremig la rosada
els dematins les cullen els pastors

Joan Salvat-Papasseit

Quan al cel hi ha cabretes, 
a la terra hi ha farinetes.




