
   
 
 
 
  Nadales 2020 
 
1 ANEM A BETLEM  
(Popular catalana) 
Anem a Betlem  
a veure el Messies  
anem a Betlem  
i l'adorarem:  
 

Ses blanques manetes  
petites com són;   
sent tan petitetes  
formaren el món.  
 

Sa galta és de rosa 
collida al jardí; 
d'un bes l'ha desclosa 
l'estel del matí. 
 

Ses ulls, que somriuen 
i ploren d'amor, 
jo no sé que diuen 
que roben el cor. 
 

Per qui vol besar-hi 
son llavi és mel; 
per qui vol entrar-hi 
son cor és un cel. 
 
 
 

2 SANTA NIT 
(Pop. Austriaca) 

Santa nit!,   
plàcida nit!,   
els pastors han sentit  
l'al·leluia que els àngels cantant  
en el món han estat escampant: 
El Messies és nat! (2) 
 

Santa nit!, 
plàcida nit!, 
Ja està tot adormit; 
vetlla sols en la cambra bressant 
dolça Mare que al Nin va cantant; 
dorm en pau i repòs (2) 
 

Santa nit!, 
plàcida nit!, 
El Jesús, tan petit, 
és el Déu, Ser Suprem poderós, 
en humil petitesa reclòs 
per l'home redimir (2) 
 

3 AVUI ÉS NADAL 
(John Lennon, adaptació Joan G) 
--Avui és Nadal 
I que hem canviat? 
Un any que s’acaba  
obrint un nou pas. 
--Ja és Nadal  
Gaudeix-lo amb la gent, 
I amb les diferències  
Cap cas n`hi has de fer 
 --Un bon any tinguem, 
Tinguem bon Nadal! 
Que sigui un bon any, 
sense por i en pau. 
--Del fort i del (*) dèbil 
és el Nadal, 
del ric i del pobre 
que el  món és malalt. 
--A blancs i a negres,  
tingueu Bon Nadal! 
blaus i vermells  
No us seguiu barallant. 
--Avui és Nadal 
I que hem canviat? 
Un any que s’acaba  
obrint un nou pas. 
--És el (*) Nadal  
que vam fer tu i jo  
un any que s’acaba  
per a obrir un nou pas. 
*No més guerres 
si tu ho vols 
Ja d’es d’ara 
han conclòs. 
 
4 EL RABADÀ 
(Popular catalana) 
A Betlem me'n vull anar (2),   
vós venir tu rabadà?  
 

- Vull esmorzar!  
 

- A Betlem esmorzarem 
i a Jesús adorarem. 
 

- I amb neu hi anem? 
 

- Per la neu que al camí hi ha la 
calor ja la fondrà. 
 

- Oh, i la que fa! 
 

- Alça doncs, encén el foc; 
i no anem a poc a poc. 
 

- Massa que em moc! 
 

- Tu les teies portaràs 
i el camí il·luminaràs. 
 

- No ho faré pas! 
 

- Que no saps que aquesta nit 

ha nascut Déu infinit? 
 

- Qui t'ho ha dit? 
 

- Doncs un àngel que va volant 
a tothom ho va anunciant. 
 

- No serà tant! 
 

- La samarra portaràs 
i de neules l'ompliràs. 
 

- Jo no en vull pas! 
 

- Mai no acabes les raons! 
doncs te l'omples de torrons. 
 

- No són pas bons! 
 

- En Miquel, el teu cosí, 
portarà un porró de vi. 
 

- N'hi haurà per a mi? 
 

- Cantaràs una cançó 
davant Déu fet infantó. 
 

 

5 ES UN DESIG 
Josep Thió  
- Com cada any al desembre  
ens acosta el Nadal  
i amb uns passos de llebre  
arribem a cap d'any  
 

- I tindràs nova agenda  
i potser faràs balanç  
i et proposaràs per l'any que arriba  
ser millor que abans  
 

- I quan toquin les dotze 
campanades  
potser t'haurà quedat algun raïm  
serà que amb cada gra que et queda 
a taula  
es mor un desig  
 

-Que cada nit  
sigui la nit més bella  
que aquest any nou  
porti pau a tot el món  
que cada nen naixi sota una 
estrella  
es un desig  
i el volem per tothom...  
 

- Llargues nits de desembre  
preferint els portals  
A la negra nit hi ha la promesa  
de la llum que vindrà 
 

- I quan toquin les dotze 
campanades  
encara ens quedarà tota la nit  
que cada nou viatge es comença  
molt abans de sortir  
 

- Que cada nit ...  (X2)  
 



es un desig  
i el volem per tothom... (3)  
...i el volem per a tu! 
 
 

6 LES DOTZE VAN TOCANT 
(Popular catalana) 
Les dotze van tocant  
ja és nat el Déu Infant   
fill de Maria.  
 

El cel és estrellat 
el món és tot glaçat 
neva i venteja. 
 

La Mare i el Fillet 
estan mig morts de fred 
i el Vell tremola. 
 

Josep a poc a poc 
encén allà un gran foc 
i els àngels canten. 
 

En mig de fred i neu, 
el foc d'amor d'un Déu 
el cors desglaça. 
 

Per això tots van cantant: 
ja és nat el Déu Infant 
fill de Maria. 
 
 

7 FUM, FUM, FUM 
(Popular catalana) 
A vint-i-cinc de desembre, 
fum, fum, fum.(2) 
Ha nascut un minyonet 
ros i blanquet, ros i blanquet; 
Fill de la Verge Maria, 
n'és nat en una establia. 
Fum, fum, fum. 
 

Aquí dalt de la muntanya 
si n'hi ha dos pastorets 
abrigadets, abrigadets; 
amb la pell i la samarra, 
mengen ous i botifarra. 
 

Qui dirà més gran mentida? 
ja respon el majoral 
amb gran cabal, amb gran cabal; 
jo faré deu mil camades 
amb un salt totes plegades. 
 
 
 

8 EL PETIT VAILET 
(Popular catalana) 
Jo soc el petit vailet 
cansadet de molt camí 
he vingut amb mon gaiatet 
per veure l'Infant diví. 

Xerrampim, xerrampim, 
xerrampia 
xerrampim, xerrampim, 
xerrampó; 
xerrampim que Josep i Maria 
tenen un petit minyó. 
Jo porto una carmanyola 
tota plena de vi blanc 
i una bona llonganissa 
per a Jesús el meu company. 
 
 

9 PASTORETS DE LA MUNTANYA 
(Popular catalana) 
Pastorets de la muntanya 
que viviu amb gran recel, 
amb gran recel; 
desperteu, veniu de pressa, 
que ja és nat el Rei del cel. 
 

Cap el migdia, 
canta i refila 
toca Pasqual, 
repica el timbal: 
ram pataplam, 
ram pataplam; 
que són festes d'alegria 
Pasqües santes de Nadal. 
 

- Què és aquest soroll que sento 
a aquesta hora en el corral? 
espereu, que si jo baixo 
sabreu qui és en Pasqual! 
 

- Ai, Pasqual, no t'enfadis, 
que sóc un àngel del cel, 
que aquí vinc per anunciar-vos 
que ja és nat el Rei del cel. 
 
 
10 EL TRINEU 
(Popular nord-americana. 
Adapt.:A.Martorell i X.Boix) 

Per damunt la neu  
lleuger dalt d'un trineu,   
pels camps corro rebent  
alegre i somrient,  
fent dringar els cascavells  
com argentins joiells  
res bo no trobareu   
com viatjar dalt d'un trineu. 
Ding, dang, dong,  
ding, dang, dong,  
dringueu sens parar;   
anar amb trineu  
és divertit   
tant de dia com de nit.(2)  
Tot cobert de neu  

llevat dels nostre cor, 
per això ara cantem tots, 
la cançó dels trineu; 
i voli la il·lusió 
amb aquesta cançó 
i així de molt bon grat 
s'afermi la nostra amistat. 
 
 

11 CAGA TIÓ 
(popular catalana) 

Caga tió, caga torró   
si no vols cagar   
et donaré un cop de bastó. 
 
 
12 EL DIMONI ESCUAT 
Allà sota una penya  
és nat un Jesuset;   
nuet, nuet, (2)  
que és fill de Mare Verge  
I està mig mort de fred; 
nuet, nuet, 
i està mig mort de fred.  
 

El bon Josep li deia: 
- Jesús que esteu fredet; 
pobret, pobret; 
La Verge responia: 
- Per falta d'abriguet; 
pobret, pobret, 
per falta d'abriguet! 
 

Pastors hi arribaren 
allà a la mitja nit; 
catric, catric, 
veient que tots hi anaven 
del gran fins el més xic; 
catric, catric, 
del gran fins el més xic. 
 

A prop d'allí passava 
un dimoni escuat; 
patrip, patrap, 
sentint tanta gatzara 
a dintre s'ha ficat; 
patrip, patrap, 
a dintre s'ha ficat. 
 

Els pastorets en veure'l 
se li tiren al damunt; 
patim, patum, 
i tantes n'hi mesuren 
que el deixen mig difunt; 
patim, patum, 
que el deixen mig difunt. 
 



13 LA PASTORA CATERINA 
(Popular catalana) 
La pastora caterina 
per present li va donar 
tres taronges de la Xina 
i el pessebre va enramar. 
 

Ara pastors, anem junts 
cap el Portal, que n'és nat 
un infant com una estrella, 
que a mi ja em té el cor robat. 
 
Antón tiro-liro-liro; 
Antón tiro-liro-là. 
Jesús al pessebre 
anem-lo a adorar. 
 

Oh bon pastors, jo diria 
que en el Portal de Betlem, 
prop de Jesús i Maria 
sembla que al cel ja siguem. 
 

Amb Sant Josep va Maria, 
ella cavalca el burret 
i entre moixaines abriga 
el seu Jesús que té fred. 
 
 
 
 
 

14 EL NOI DE LA MARE 
Què li darem al noi de la mare, 
què li darem que li sàpiga bo? 
Panses i figues i nous i olives, 
panses i figues i mel i mató. 
Tam pa tan tam, que les figues són 
verdes. 
Tam pa tan tam, que ja maduraran. 
Si no maduren el dia de Pasqua, 
maduraran en el dia del Ram. 
Què li darem al fillet de Maria? 
Què li darem a l'hermós infantó? 
Li darem panses amb unes balances, 
li darem figues amb un panero. 
Tam pa tan tam... 
Una cançó jo també cantaria, 
una cançó ben bonica d'amor 
i que n'és treta d'una donzelleta 
que n'és la verge mare del Senyor. 
Tam pa tan tam... 
No ploris, no, manyaguet de la mare, 
no ploris, no, ai alè de meu cor. 
Cançó és aquesta del noi de la mare, 
cançó és aquesta que l'alegra molt. 
 
 
 

15 QUAN SOMRIUS 
(Glaucs) 

Ara que la nit s'ha fet més llarga 
Ara que les fulles ballen danses al racó 
Ara que els carrers estan de festa 
Avui que la fred du tants records. 
 

Ara que sobren les paraules 
Ara que el vent bufa tant fort 
Avui que no em fa falta veure't, ni tan sols 
parlar 
Per saber que estàs al meu costat 
 

És Nadal al meu cor 
Quan somrius content de veure'm 
Quan la nit es fa més freda 
Quan t'abraces al meu cos 
I les llums de colors 
M’il·luminen nit i dia 
Les encens amb el somriure 
Quan em parles amb el cor. 
 
 

És el buit que deixes quan t'aixeques 
És el buit que es fa a casa quan no hi ha 
ningú 
Són petits detalls tot el que em queda 
Com queda al jersei un cabell llarg. 
Vas dir que mai més tornaries 
El temps pacient ha anar passant 
Qui havia de dir que avui estaries 
esperant 
Que ens trobéssim junts al teu costat. 
 
 

És Nadal al teu cor 
Quan somric content de veure't 
Quan la nit es fa més neta 
Quan m'abraço al teu cos. 
I les llums de colors 
M'il·luminen nit i dia 
Les encén el teu somriure 
Quan et parlo amb el cor. 
 
 
 
 

16 LOS PECES EN EL RÍO 
(nadala popular) 

La Virgen esta lavando,  
y tendiendo en el romero,  
los pajarillos cantando,  
y el romero floreciendo.  
 

Pero mira como beben,  
los peces en el río,  
pero mira como beben   
por ver a Dios nacido.  
Beben y beben y vuelven a beber  
Los peces en el rio,  
por ver a Dios nacer.  
 
 
 

La Virgen se está peinando, 
entre cortina y cortina, 
sus cabellos son de oro, 
el peine de plata fina. 
 

La Virgen va caminando, 
por entre aquellas palmeras, 
y el Niño miró en sus ojos, 
el color de la vereda. 
 
 
 

 

17 ELS REIS VÉNEN, 
Els Reis venen, 
les cireres cauen, 
cauen de pastor, 
per nostre Senyor! 
             * 
Els Reis venen, 
venen de la muntanya, 
porten joguines  
per la canalla. 
 
Els Reis venen, 
venen d’Orient,  
No Porten res  
Pels nens dolents 
             * 
Els Reis venen, 
venen de la muntanya, 
porten joguines  
per la canalla. 
 

Els Reis venen, 
venen d’Orient,  
porten coses 
a tota la gent. 

 
 
 

18 TINGUEM BON NADAL 
(Jose Feliciano, adap Joan G) 

Tinguem bon Nadal (3) 
Un bon cap d’any I millor Reis. 
 
Nens i nenes de Badalona (3) 
Celebrem Nadal tot cantant! 
 
La gent de la sopa de pedres (3) 
Celebrem Nadal tot cantant! 
 

SIGUEU BEN 
FELIÇOS 

I AMB MOLTA 
ESPERANÇA!!! 


