
Tot el confeti i serpentines
que pugueu, dels colors i
mides que més us agradin.
Tingueu pensats els vostres
desitjos per l'any que
comença.
Apreneu-vos la lletra de la
cançó de l'escorça.

L'ESCORÇA!

Del 30 de desembre al 4 de gener podeu
deixar una carta  amb els vostres desitjos als
comerços del barri o al Centre Cívic El Coll -
la Bruguera.
Estigueu a casa entre les 18 h i les 20 h de la
tarda del dia 4 de gener.
Estigueu atents/es, quan sentiu música
sortiu a les finestres, balcons o portals de
casa amb el confeti i les serpentines
Quan l'Escorça passi per davant de casa
vostra tireu-li el confeti, tot dient amb veu
alta, els vostres desitjos.
Si us ve de gust, agafeu un embut o similar
perquè l'escorça us senti bé.
Si teniu instruments, feu-los sonar!

QUÈ FA L'ESCORÇA?

A casa apareixerà un element de la natura que
tot l'any haureu de cuidar, si els mals esperits
voleu fer marxar!

QUÈ HEU
DE TENIR
PREPARAT?

ATENCIÓ
4 de gener de 18 a 20 h

(escolteu aquí la història i  les cançons de l'escorça)

Si heu cridat ben fort,l'endemà al matí... 

COM FUNCIONA?

Recollir els desitjos i espantar els mals
esperits per al 2021

ARRIBA...



SÓC l' ESCORÇA D'UN TIÓ
GIRA'T RODÓ

DEL TURÓ DELS QUATRE
VENTS,

GIRA'T A TEMPS
RELLISCO, VES, LLIS I RAS,

GIRA'T AL PAS

SI ELS MALS ESPERITS

VOLS ESPANTAR

CRIDA L’ESCORÇA!

CRIDA L’ESCORÇA!

SI ELS MALS ESPERITS

VOLS ESPANTAR

CRIDA L’ESCORÇA!

SEGUR QUE VINDRÀ!

SI ELS BONS DESITJOS

VOLS ACOMPLIR

CRIDA L’ESCORÇA!

CRIDA L’ESCORÇA!

SI ELS BONS DESITJOS

VOLS ACOMPLIR

CRIDA L’ESCORÇA!

SEGUR QUE ÉS AQUÍ!

!-i va continuar com si res -; perdoneu-me si defujo
el foc i les brases. No em voldria cremar...
-No cal pas que t’hi amoïnis – li van dir els de la
casa, mig rient -. Aquí, el foc, només el veiem en
somnis.
-I com us feu passar el fred? – va preguntar
l’escorça.
-Com podem!- va ser la resposta.
-Això s’ha d’acabar, bona gent !– va dir resolutiva
l’Escorça –. Amb aquest grapat d’escorça en tindreu
per encendre foc. I sabeu què? He escoltat els
vostres anhels i us puc ben assegurar que al llarg
de l’any es realitzaran. Això sí, durant els propers 365
dies haureu de tenir a casa vostra un element
procedent de la natura i ocupar-vos-en a
consciència!
-Entesos! -van respondre tots a una, gens
estranyats que un munt d’escorça parlés. Altres
coses molt més peculiars passen!

FUM,FUM,FUM,

XEMENEIA
AMUNT,

TROBAREM UN
RABADÀ

QUE ENS DARÀ
PEIXET I PA

I UNA
CARBASSETA

DE VI
PER PASSAR

MILLOR
EL CAMÍ

PORTEU OUS
QUE DEMÀ

SERÀ DIJOUS.

PORTEU VI
QUE LA BURRA

NO VOL SEGUIR!

-Ai, que caic! Ai, que caic! Ai que caic!
Creient que era la canalla de casa que jugava van
contestar:
-Doncs, caieu d’una vegada!
I, tot d’una, clop!!! Del forat de la xemeneia va caure
un munt d’escorça. Entre tots van intentar amortir
el cop per por que no prengués mal.
-Bones – va fer l’Escorça per tota salutació –

Des d’aquella feta, a principis de gener, l’Escorça
visita el barri del Coll per conèixer en directe com
han complert el seu encàrrec els seus habitants i,
de passada, escoltar els nous desigs per l’any que
s’estrena. De la bona rebuda que li fan n’és una
mostra el que canten pels carrers mentre
esperen la seva arribada:

L’ESCORÇA prové del tronc d’un arbre de la
Creueta del Coll. Dir que té el seu origen en un
arbre, sense posar-li nom, és ser molt poc precís, ,
però és que allà dalt n’hi ha de moltes menes i
ningú no sap exactament de quin va sortir
L’ESCORÇA.

Fa molt, molt temps, pels voltants del 4 de gener
feia un fred que pelava i la gent mirava d’escalfar-
se com podia. I diuen que en una masia del barri
del Coll hi havia grup que, a manca de llenya per
fer foc, distreien la gelor tot cantant :

Entre cançó i cançó compartien les penes i
glòries de l’any acabat i els desitjos i anhels per
l’any que començava. I vet aquí que van sentir
una mena de lament:


