
DEL POBLET DE NADAL

El Joc 
dels Menairons

Com que a  Andorra  ja  és  Nadal
visitem la  capital .

Si  som cinc  els  menairons
cinc  amagatal ls  ben bons.

Que ningú no passi  penes :
tres  són nens  i  dos  són nenes

Per  guanyar  un bon regal
ho hem de fer  artesanal :

L’Oficina de  Correus
reparteix  tots  e ls  trofeus . 

L 'Oficina de  Turisme
els  darà  amb altruisme

Serà prova suficient
per  al  nen més impacient .

Una foto a  cada punt
on s ’oculten,  d ’un en un.

Si  voleu que donem pistes
No veurem més cares  tr istes .



El primer se’ns ha enfilat
Dalt d’un núvol inventat.

Hi ha una lletra gegantina
però si brama i desafina

l’escoltem amb interès,
perquè canta en anglès.

Una De i dues As
dalt del mur les trobaràs;

Una Ena i una O,
dues erres compto jo.

L’edifici projectat
a un calaix l’han endreçat.

Ara ja sabeu on és,
tant del dret com del revés.

Si de quatre fugitius
ja heu trobat on són els nius

Ens en queda un a la llista:
el veurem fent el turista

a una artèria comercial
contemplant el personal.

Dos indicis donaré
-agafeu-los si us va bé:

Un carrer amb riba molla,
que és de riu, o potser tolla.

i una dansa catalana
que ballem tot fent rotllana.

Si amb això no en feu cabal,
no sou dignes del regal.

Al segon dels menairons
li agraden els tirons

Els que viuen a la bassa
i els que neden sense traça.

És a un lloc sensacional:
Nova York en té un d’igual.

Assegut a la cadira
fa poemes i s’inspira.

Des de dalt de la talaia
se sent com a l’Himàlaia.

S’ha posat la barretina
que li va fer la padrina

Pel ventet que ve del Port
si s’abriga no és tan fort.

N’hem fet dos i ara són tres,
ni que ens miri de través

Aquest domina l’entrada,
-i si cau, pum! patacada-

d’un recinte comunal
que distreu el personal.

Amb un centre de congressos
escenari dels excessos

quan estan molt disparats
la consòrcia de casats.

Si s’hi queda fins l’estiu
és perquè s’hi ha fet el niu,

i guaita que guaitaràs,
igual balla el contrapàs!

Si després del tres ve el quatre
no anirem pas al psiquiatre,

no ens tornarem pas leros
com els músics de boleros

buscarem el nostre amic
pels carrers del nucli antic.

Per carrerons i callisses,
i a una església hi diuen misses.

Per les places i placetes
buscarem parets ben dretes

Als balcons de cases velles
si en veurem de meravelles!

Si hi posem prou atenció,
saltarà el menairó!



Repassem aquest llistat,
no fos cas que hagueu badat.

Dalt del núvol el primer,
el segon s’asseu molt bé

El tercer s’està a una plaça
i el quart no és a cap terrassa

perquè viu en un balcó.
I s’acaba la funció:

Pobre cinquè menairó,
l’han posat en un racó!

Troba els cinc menairons que s’amaguen per Andorra la Vella, fes una fotografia de 
cadascun d’ells i si ho aconsegueixes, rebràs un magnífic menairó de peluix que podràs 

recollir a l’Oficina de Turisme de la plaça de La Rotonda o al Punt d’informació del 
Mercat de Nadal, en horaris d’obertura. 

Penja les teves fotos a les xarxes socials del Comú d'Andorra la Vella amb l'etiqueta 
#andorralavellanadal

*Obsequi disponible fins a esgotar existències
Activitat adreçada al públic familiar.
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