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Al veure despuntar

el major lluminar
en la nit més ditxosa,
els ocellets cantant
a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.

L'àliga imperial

pels aires va voltant,
cantant amb melodia,
dient: "Jesús es nat
per treure'ns de pecat
i dar-nos l'alegria."

Respon-li lo pardal:

"Esta nit és Nadal,
és nit de gran contento."

El verdum i el lluer

diuen, cantant també:
"Oh, que alegria sento!"

Cantava el passarell:

"Oh, que hermós i que bell
és l'Infant de Maria!"
I lo alegre tord:
"Vençuda n'és la mort,
ja neix la Vida mia."

Cantava el rossinyol:

"Hermós és com un sol,
brillant com una estrella."
La cotxa i lo bitxac
festegen el manyac
i sa Mare donzella.

La garsa, griva i gaig

diuen: "Ja ve lo maig."

Respon la cadernera:

"Tot arbre reverdeix
tota planta floreix
com si fos primavera."

                                         (Popular)
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El desembre, congelat,

confús es retira.
Abril, de flors coronat,
tot el món admira.
Quan en un jardí d'amor
neix una divina dlor
d'una rosa bella
fecunda i poncella.

El primer pare causà

a nit tenebrosa
que a tot el món ofuscà
la vista penosa;
mes, en una mitja nit,
brilla el sol que n'és eixit
d'una bella aurora
que el cel enamora.

El mes de maig ha florit,

sens ésser encara,
un lliri blanc i polit
de fragància rara,
que per tot el món se sent,
de Llevant fins a Ponent,
tota sa dolçura
i olor amb Ventura.

                                         (Popular)
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Què li darem, an el Noi de la Mare?

Què li darem que li'n sàpiga bo?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató.

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 paneró.

Tam patantam que les figues són verdes,

tam patantam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua.
maduraran en el dia del Ram!

                                          (Popular)



Allà sota una penya

n'és nat un Jesuset,
pobret, pobret,
que n'és fill d'una Verge
i està mig mort de fred,
pobret, pobret,
i està mig mort de fred.

El bon Josep li deia:

«Jesús, que esteu fredet,
pobret, pobret.»
La Verge en responia:
«Per falta d'abriguet,
pobret, pobret,
per falta d'abriguet.»

Pastors hi arribaven

allà, a la mitja nit,
cric, cric, cric, cric,
del gran fins al més xic,
cric, cric, cric, cric,
del gran fins al més xic.

Ja en toquen les flautetes,

flautetes i violins,
clarins, clarins,
violins i violes,
baixons i tamborins,
clarins, clarins,
baixos i tamborins.

Comencen d'alegrar-se

tot saltant i ballant,
galant, galant,
danse i contradanses
per alegrar l'Infant.
Galant, galant,
per alegrar l'Infant.

Sant Josep que s'estava

allà tot amagat,
cric, crac, cric, crac,
al veure que ballaven
també s'hi és posat,
cric, crac, cric, crac,
també s'hi és posat.

(Popular)
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A Betlem me'n vull anar.

Vols venir, tu, rabadà?
—Vull esmorzar!

—A Betlem esmorzarem
 i a Jesús adorarem.

—Massa hi ha neu!
—La neu que pel camí hi ha
la calor ja la fondrà.

—Oi, la que fa!
—Aixeca't, hissa!, fes foc;
no vagis a poc a poc!

—Massa que em moc!
—Tu les teies encendràs
i el camí il.luminaràs.

 —No ho faré pas!
—Sabràs com aquesta nit
és nat un Déu infinit.

—Qui t'ho ha dit?
—Un àngel que va volant
pel món ho va publicant.

—No serà tant!
—La samarra portaràs
de neules la n'ompliràs.

—Jo no en vull pas!
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—Si tu de neules no en vols,
la n'ompliràs de torrons.

—No són pas bons!
—El Joan amb la samarra
portarà la botifarra

—Ai, el panarra!
—En Miquel, el seu veí,
portarà un porró de vi.

—N'hi haurà per mi!
—Jo li'n vull portar un banquet,
per a seure Sant Josep,

—Que s'estigui dret!
—Cantaràs una cancó
al més formós Infantó.

—Ai, això no!
 —Mira que és el Redemptor,
oferim-li el nostre cor.

—Oh, què amor!
 —Anem, ala, Rabadà
 no em facis més enfadar.

—No vul cantar!
—Mira que et despatxaré
si no portes un corder.

—Ja me n'aniré!

                                                   (Popular)
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Per damunt la neu, lleuger dalt d'un trineu,

pels camps corro rabent, alegre i somrient,
fent dringar els cascabells,com argents jo i ells, re bo no
trobareu com viatjar dalt d'un trineu.

DING, DANG, DONG,
DING, DANG, DONG,
dringueu sens parar,
i en la Nit d'aquest Nadal
correrem tots al Portal.

Tot cobert de neu, llevat del nostre cor

per això tots junts cantem la cançó del trineu,
i voli la il.lusió amb aquesta cançó i així de molt
bon grat s'afermi la nostra amistat.

DING, DANG, DONG,
DING, DANG, DONG,
dringuem sens parar,
i en la Nit d'aquest Nadal
correrem tots al Portal.

                                                   (Popular)



Les dotze van tocant,

ja és nat el Rei Infant,
fill de Maria.

El Cel és estrellat,

el món és tot glaçat,
neva i venteja.

La Verge i el Fillet

n'estan tots morts de fred
i el vell tremola.

Josep, a poc a poc,

encén allà un gran foc
i els àngels canten.

                                           (Popular)
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La Mare de Déu

quan era xiqueta
anava a costura
a aprendre de lletra
amb son coixinet
i la cistelleta.
En el cistellet
duu quatre pometes
i amb el coixinet
en feia punteta.
Coixí néra d'or,
les puntes de seda.

Ella n'ensenyava

a dues santetes:
a Santa Susanna
i a Santa Pauleta.

Estant retirada
en una cambreta,
l'àngel n'hi va entrar
per la finestreta.
—Déu vos guard, Maria:
de gràcia sou plena.
La nit de Nadal
concebireu verge:
en tindreu un noi
mateix que una estrella;
serà vostre fill,
serà fill de Verge.
Per nom es dirà,
per nom s'anomena
Jesús, Salvador
de cel i de terra.

                                (Popular)
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Anem pastors a Betlem,

caminem, anem, a nem.
Allà farem sardaneta,

tunc que tan tunc,
allà farem sardaneta,

tunc que tan tunc,
que tan tunc, que tanteta.

Si l'àngel no és mentider

bé sé jo no el trobaré,
allà en aquella coveta,

tunc que tan tunc,
allà en aquella coveta,

tunc que tan tunc,
que tan tunc, que tanteta.

Jo li porto un formatget

per quan ell sigui grandet,
que tindrà força dentetes,

tunc que tan tunc,
que tindrà força dentetes,

tunc que tan tunc,
que tan tunc, que tanteta.

Com que plora el miyonet,

jo li porto un matonet
i li beso la maneta,

tunc que tan tunc,
i li beso l amaneta,

tunc que tan tunc,
que tan tunc, que tanteta.

�����	�������	���	

Déu vos guard i va debò

un traguet amb el porró
i també alguna neuleta,

tunc que tan tunc,
i també alguna neuleta,

tunc que tan tunc,
que tan tunc, que tanteta.

¿On aneu, oh gent de Déu,

sense esclops amb tanta neu?
Si l'Infant no té robeta,

tunc que tan tunc,
si l'Infant no té robeta,

tunc que tan tunc,
que tan tunc, que tanteta.

Per la mare vull deixar,

perquè es pugui alimentar,
una gallina grasseta,

tunc que tan tunc,
que tan tunc, que tanteta.

una gallina grasseta,
tunc que tan tunc,
que tan tunc, que tanteta.

I aquest gall dindi tan gros

l'ofereixo al seu espòs
que en farà bona festeta,

tunc que tan tunc,
que en farà bona festa,

tunc que tan tunc,
que tan tunc, que tanteta.

                                           (Popular)




