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Recordant els nostres
presos polítics:
Joaquim Forn
Jordi Cuixart
Jordi Sànchez
Oriol Junqueras
Dolors Bassa
Jordi Turull
Carme Forcadell
Raül Romeva
Josep Rull

i els nostres representants i
companys a l’exili i encausats:
Carles Puigdemont
Clara Ponsatí
Meritxell Serret
Lluís Puig
Toni Comín
Anna Gabriel
Marta Rovira
Valtonyc
Adrià
Tamara
...

1. SI ENS VEIESSIS
Joan Dausà
https://youtu.be/_66YTMj7hDA
És Nadal i a casa,
prop de l’arbre,
el tió somriu als nens,
que corren a la cuina
on, nerviosos,
esperen que els cridem.
Si els veiessis…
Sota de la manta
hi ha joguines
i un detall pels grans.
Sento algú que crida:
‘tothom a taula
és hora de dinar’.
Si ens veiessis,
si ens veiessis…

Tapo la petita
que ha quedat
adormida en el sofà
i l’Oriol explica
que té una amiga
a la Universitat.
Si els veiessis
si els veiessis…
I si veiessis com cantem
entre cava i cava
aquella nadala
que tu sempre cantaves.
Pastors, aneu a Betlem
i busqueu l’estable
on plora un nen que té fred.
Porteu roba i alguns troncs
i cuideu la mare
i el petit nadó.
Mmmmmmmmmmmmmm
2. EL NOI DE LA MARE

I si veiessis la petita
com s’enfila a la cadira
i recita un vers;
un estel que creua el cel
i el tiet, que entre cava i cava
canta la nadala que amb tu sempre
cantava.
Pastors, aneu a Betlem
i busqueu l’estable,
on plora un nen que té fred.
Porteu roba i alguns troncs
i cuideu la mare
i el petit nadó.
Mmmmmmmmmmmmmm

Què li darem a n'el Noi de la Mare Què
li darem, que n'hi 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 al formós Infantó?
Li darem panses en unes balances,
li darem figues en un paneró.
Tam-patam-tam, que les figues són
verdes,
tam-patam-tam, que ja maduraran, si
no maduren el dia de Pasqua
maduraran en el dia de Rams.

3. QUAN SOMRIUS
Josep Thió (adap. Omnium)

Quan s’acabi aquest malson
I les llums i el color

https://youtu.be/70DyIZLkk4A

Que lluïm en aquests dies
denuncien la injustícia,
no caminareu mai sols.

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 el fred du tants records.
Ara que importen les paraules
Ara que el vent bufa tant fort
Avui que no ens permeten veure-us, Ni
podeu parlar
Ens teniu sempre al vostre costat.
És Nadal i al meu cor
hi batega l’esperança
que aviat sereu a casa
quan s’acabi aquest malson.
I les llums i el color
Que lluïm en aquests dies
denuncien la injustícia,
no caminareu mai sols.
És el buit que deixa comptar els dies,
i les nits tant lluny de casa,sense
llibertat.
Sou homes de pau i us volem lliures.
Com queda al jersei un detall groc.
Vam dir que mai ens rendiríem, Seguim
dempeus i confiats
El vostre exemple és de fermesa i
dignitat,
Us volem junts al nostre costat.
És Nadal i al meu cor
hi batega l’esperança
que aviat sereu a casa

És Nadal i al meu cor
hi batega l’esperança
que aviat sereu a casa
quan s’acabi aquest malson.
I les llums i el color
Que lluïm en aquests dies
denuncien la injustícia,
no caminareu mai sols.
4. OH ARBRE SANT
Oh arbre sant,
oh arbre sant,
com son fidels, tes fulles
Florides son, tant a l’estiu,
com en plena, hivernada.
Oh arbre sant,
oh arbre sant,
tu joia, m’encomanes.
Per tu me n’entra; el sant Nadal,
mes endintre, de l’anima.
Oh arbre sant,
oh arbre sant,
tu ets per mi, una ensenyança.
Em fas tornar, joiós i fort,
i ple de Fe, i confiança.
Oh arbre sant,
oh arbre sant,
com son fidels, tes fulles.

5. EL PETIT VAILET
Jo sóc el petit vailet,
cansadet del molt camí,
vinc amb el meu gaiatet,
per veure Jesús diví.
Xerrampim, xerrampim, xerrampia,
xerrampim, xerrampim, xerrampó;
xerrampim que Josep i Maria,
tenen un petit minyó.
He portat la carmanyola,
tota plena de vi blanc,
i una llarga llonganissa,
per Jesús el diví infant.
Xerrapim, xerrampim, xerrampia,
xerrampim, xerrampim, xerrampó;
xerrampim que Josep i Maria, tenen un
petit minyó.
Si portés jo més recapta,
també seria per vós,
heus aquí el gaiat que porto,
que és de cirerer d’arboç
Xerrapim, xerrampim, xerrampia,
xerrampim, xerrampim, xerrampó;
xerrampim que Josep i Maria, tenen un
petit minyó
6. EL RABADÀ
-A Betlem me'n vull anar (2)
vols venir tu, rabadà? (2)
-Vull esmorzar!

-A Betlem esmorzarem (2)
i a Jesús arribarem (2)
-I amb neu hi anirem?

Quins vailets, més espantats! (2)
Cantarem tots dos plegats (2)
L'orgue dels gats!

El vi dolç de la padrina
jo me'l bec per medecina.,
fum, fum, fum.

-Per la neu, que pel camí hi ha (2)
la calor ja la fondrà (2)
-Oh, i la que fa!

Doncs avant i no badem, (2)
que ja és hora que marxem. (2)
Cap a Betlem!

A vint-i-cinc de desembre,

-Apa, aixeca't, encén el foc (2)
i no anem massa a poc a poc (2)
-Massa que em moc!

7. FUM FUM FUM

-Tu les teies portaràs (2)
i el camí il·luminaràs (2)
-No ho faré pas!
-Que no saps que aquesta nit (2)
ha nascut Déu infinit (2)
-Qui t'ho ha dit?
Doncs un angel que, volant, (2)
ens ho anava anunciant (2)
No serà tant
La samarra portaràs (2)
i de neules l'ompliràs (2)
Jo no vull pas
Mai no acabes les raons! (2)
Doncs, me l'omples torrons. (2)
No són pas bons
En miquel, el teu cosí (2)
portarà un porró de vi. (2)
N'hi haurà per mi?
Cantaràs una cançó (2)
davant Déu fet infantó. (2)
Tot sol? no, no

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,
fum, fum, fum.(2)
Si n'hi ha dos pastorets
abrigadets, abrigadets
amb la pell i la samarra,
mengen ous i botifarra.
Fum, fum, fum.
Qui en dirà més gran mentida?
fum, fum, fum.(2)
Ja en respon el majoral,
el gran tabal, el gran tabal:
"Jo en faré deu mil camades,
amb un salt totes plegades".
Fum, fum, fum
Botifarres, les que pengen,
fum, fum, fum.(2
Bé sé prou qui les en trau,
i a mi ja em plau, i a mi ja em plau.

fum, fum, fum. (2)
Com que és dia de Nadal,
molt principal, molt principal,
quan eixirem de matines
farem bones escaldines.
Fum fum fum.
Déu mos do unes santes festes,
fum, fum, fum.(2)
Faci fred, faci calor,
serà el millor, serà el millor
de Jesús fer-ne memòria
perquè ens vulgui dalt la glòria.
Fum, fum, fum.
8. SANTA NIT
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, el Messies és nat.
Santa nit, plàcida nit,
ja està tot adormit,
vetlla sols en la cambra bressant,
dolça mare que al Nen va cantant:
dorm en pau i repòs, dorm en pau i
repòs.

9. EL DESEMBRE CONGELAT
El desembre congelat
confús es retira.
Abril, de flors coronat,
tot el món admira.
Quan en un jardí d'amor
neix una divina flor,
d'una ro, ro, ro,
d'una sa, sa, sa,
d'una ro, d'una sa,
d'una rosa bella,
fecunda i poncella.
El primer pare causà
la nit tenebrosa
que a tot el món ofuscà
la vista penosa;
mes, en una mitjanit,
brilla el sol que n'és eixit
d'una be, be, be,
d'una lla, lla, lla,
d'una be, d'una lla,
d'una bella aurora
que el cel enamora.
El mes de maig ha florit,
sense ser encara,
un lliri blanc tot polit
de fragància rara,
que per tot el món se sent,
de Llevant fins a Ponent,
tota sa, sa, sa,
tota dul, dul, dul,
tota sa, tota dul,
tota sa dulçura
i olor, amb ventura.

Arribaren els tres reis
amb molta alegria,
adorant el rei del cel
en una establia.
Oferint-li tres presents,
com són or, mirra i encens.
A la Ma, Ma, Ma,
a la re, re, re,
a la Ma, a la re,
a la Mare pia,
la Verge Maria.
10. L’ÀNGEL I ES PASTORS
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'hi enfadis,
que sóc l'àngel-colom,
que aquí vinc per anunciar-vos
que d'un pi n'he fet un tronc.

11. M’AGRADA EL NADAL
Damaris Gelabert

12. AQUÍ ÉS NADAL I ESTIC CONTENT
La Pegatina

https://www.youtube.com/watch?v
=Q3P_lI59qMA&feature=youtu.be&t
=54

https://youtu.be/ldzQC4CUrVY

M’agrada el Nadal, faig petons i regals
els carrers i els balcons, plens de llums i
colors.
M’agrada el Nadal, un pessebre com
cal
pastorets i torrons i cançons vora el
foc.
Quan miro la nit veig el vidre entelat,
escric amb el dit Bon Nadal i un desig.
Vull un tall de torró pel pastor Rovelló
i carbó dins d’un sac, pel dimoni escuat.
Vull un somni de neu per baixar amb un
trineu
poder veure el rei blanc, fent de mag un
instant.
Vull pujar dalt del cel per fer surf amb
l’estel
fins l’estrella d’Orient que s’apaga i
s’encén.
Vull que em donis cançons i un sac ple
de petons
i un dibuix d’aquest món sense mals ni
canons.
M’agrada el Nadal, faig petons i regals
els carrers i els balcons, plens de llums i
colors.
M’agrada el Nadal, un pessebre com
cal
pastorets i torrons i cançons vora el
foc.
M´agrada el Nadal.

Aquí és nadal i estic content
perquè se m'han trencat les ales
i la cadència del meu temps
diria que no m'atabala
Aquí és nadal i estic content
perquè se m'ha acabat l'eufòria
i tot el que volia fer
no ho tindré si no m'ho tornes
Aquí és nadal i estic content
perquè he perdut totes les ganes
i els sopars amb els amics
m'aporten més que deu nadales
Aquí és nadal i estic content
perquè m'atrauen les maneres
deixant de banda els no-sé-què
i confessions a cau d'orella
Aquí és nadal i estic content
perquè anar fent ja no és l'idea
i coneixent-me tan intens
no buidaré les hores tendres
Aquí és nadal i estic content
perquè el caliu no se'ns atura
la bogeria que hem après
ens fa tossir com una mula

13. EL CAGANER
Judith Farré

https://youtu.be/cruUmg-JPaI
En un pessebre ha d'haver-hi
un nen Jesús i el Sant Josep
també la Verge Maria,
una vaca y una mula
y mal penjat un angelet.
Però sobretot hi ha d'haver-hi,
hi ha d'haver-hi un caganer.(2)

També hi ha d'haver tres reis
amb tres patges, tres camells,
que vénen des de l'Orient,
carregats, porten presents.
Què bé que ens ho passarem!

sense dolor,
ple de pau,
ple de futur...
Hi seràs tu,
sota el cel blau...

Però sobretot hi ha d'haver-hi,
hi ha d'haver-hi un caganer.(2)

Somiem tots junts
que acabarà
la soledat
dels nostres ulls,
que no es fondrà
al nostre cor
el fràgil foc
de la bondat.

Al pessebre hi ha d'haver,
hi ha d'haver-hi un tamboret
perquè hi segui Sant Josep.
I si no hi ha tamboret,
que el pobret s'estigui dret.

Hi ha d'haver-hi escorça i molsa
i un poblet ben nevadet
i un riu de paper de plata,
pastorets i pastoretes
al voltant d'un foc rogent.

No us en oblideu mai més
en un pessebre hi ha d'haver
en un pessebre hi ha d'haver-hi
hi ha d'haver-hi un caganer.

Però sobretot hi ha d'haver-hi,
hi ha d'haver-hi un caganer.(2)

14. SOMIEM TOTS JUNTS
PeTaCa

En un pessebre hi ha d'haver-hi
tres gallines i un ferrer,
un ramat de cabres sueltes
i una iaia castanyera
i un dimoni dins l'infern.

https://youtu.be/QroOhcedXwo

Però sobretot hi ha d'haver-hi,
hi ha d'haver-hi un caganer.(2)
Agafeu la cartolina
retalleu un cel immens
i afegiu-li unes estrelles.
Els que no tinguin llumetes
hi podran posar gomets.
Però sobretot hi ha d'haver-hi,
hi ha d'haver-hi un caganer.(2)

Somiem tots junts
que un món vindrà
on res serà
orfe de llum.
Un món feliç
en què els infants
es faran grans
amb un somrís.
És Nadal...
Somriem...
Somiem un nou demà,
un nou món,
fet d’amor:
sense por,

És Nadal...
Somriem...
Somiem
un nou demà,
un nou món,
fet d’amor:
sense por,
sense dolor,
ple de pau,
ple de claror...
Hi seré jo,
sota el cel blau...
Somiem tots junts
que construirem
horitzons nets
i mars més purs,
i que els estels
ens miraran,
i escalfaran
els nostres freds.

Somiem junts,
podrà ser:
ho sabrem fer,
de nord a sud...
Cal començar,
cal decidir,
cal anar units
per avançar,
És Nadal...
Somriem...
Somiem
un nou demà,
un nou món,
fet d’amor:
sense por,
sense dolor,
ple de pau,
ple d’il·lusió...
Hi serem tots,
sota el cel blau...
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