CANÇONER NADALES LLOPS I DAINES 2018:
SANT JOSEP FA BUGADA
Sant Josep fa bugada
a dintre d’un morter.
Hi posa una flassada,
també un travesser.
La Verge Maria hi posa un llençol,
i els àngels canten, la, do, re, mi, fa, sol.
Al.leluia, al.leluia.
Sant Josep fa dinada,
posa l’olleta al foc.
Amb naps i cansalada
ja bull a poc a poc.
La Verge Maria hi posa uan col.
l els àngels canten, la, do, re, mi, fa, sol.
Al.leluia, al.leluia.
Sant Josep fa fornada
amb la pasta i el llevat.
I després ell la tasta:
-”Quin pa ben encertat !”.
La Verge Maria fa non-non al bressol.
l els àngels…

LES DOTZE VAN TOCANT
Ja és nat el Rei Infant,
Fill de Maria.
Ja és nat el Rei Infant,
Fill de Maria, fill de Maria.
El cel és estrellat,
El món és tot glaçat,
neva i venteja.
El món és tot glaçat,
neva i venteja, neva i venteja.
D'algun llop famolenc
Del fons d'un negre avenc
L'udol arriba
Del fons d'un negre avenc

L'udol arriba, l'udol arriba.
La Verge i el Fillet
N'estan mig morts de fred,
I el vell tremola
N'estan mig morts de fred,
I el vell tremola, i el vell tremola.
Josep, a poc a poc
Encén allà un gran foc
I els àngels canten
Encén allà un gran foc
I els àngels canten, i els àngels canten.
M’AGRADA EL NADAL
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,
i 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 al 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.
FUM, FUM, FUM
El vint-i-cinc de desembre,
fum, fum, fum,
ha nascut un minyonet
ros i blanquet,
fill de la Verge Maria,
és nat en una establia,
fum, fum, fum.

Allà dalt de la muntanya,
fum, fum, fum
si n'hi ha dos pastorets
abrigadets,
amb la pell i la samarra
mengen ous i botifarra,
fum, fum, fum.
Qui dirà més gran mentida?
Fum, fum, fum.
Ja respon es majoral
amb gran cabal:
Jo en faré deu mil camades,
d'un sol bot totes plegades"
fum, fum, fum.
El vint-i-cinc de desembre,
fum, fum, fum
és es dia de Nadal,
molt principal,
en sortir de ses matines
menjarem cosetes fines,
fum, fum, fum.
Déu mos do unes santes festes,
fum, fum, fum,
faci fred, faci calor,
serà el millor,
de Jesús farem memòria
perquè ens vulgui dalt la glòria,
fum, fum, fum.
LA MARIMORENA
Ande, ande, ande La Marimorena
Ande, ande que es la Nochebuena
En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José, y el Niño que está en la cuna
Ande, ande, ande La Marimorena
Ande, ande que es la Nochebuena
Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena
en el portal de Belén la Virgen es panadera
Ande, ande, ande La Marimorena
Ande, ande que es la Nochebuena
Un pastor comiendo sopas en el aire divisó

un ángel que le decía ha nacido el Redentor
Ande, ande, ande La Marimorena
Ande, ande que es la Nochebuena
De Oriente salen tres Reyes para adorar al Dios Niño
una estrella les guiaba para seguir el camino.
LOS PECES EN EL RIO
La virgen se está peinando entre cortina y cortina
Sus cabellos son de oro, el peine de plata fina
Pero mira como beben los peces en el río
Pero mira como beben por ver al Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver al Dios nacer
La virgen está lavando y tendiendo en el romero
Los angelitos cantando y el romero floreciendo
Pero mira como beben los peces en el río
Pero mira como beben por ver al Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver al Dios nacer
La virgen está lavando con un poquito jabón
Se le picaron las manos, manos de mi corazón
Pero mira como beben los peces en el río
Pero mira como beben por ver al Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver al Dios nacer
BURRITO SABANERO
Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén,
con mi burrito sabanero
voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven voy camino de Belén
si me ven, si me ven voy camino de Belén
El lucerito mañanero ilumina mi sendero,
el lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven voy camino de Belén
Si me ven, si me ven voy camino de Belén
En mi burrito voy cantando,

mi burrito va trotando,
En mi burrito voy cantando
mi burrito va trotando
Si me ven, si me ven voy camino de Belén
si me ven, si me ven voy camino de Belén
duki duki duki duki,duki duki duki
da apurate mi burrito que ya vamos a llegar
duki duki duki duki,duki duki duki duu
apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús
AQUÍ ÉS NADAL I ESTIC CONTENT
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
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring some out here
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy new Year
We won't go until we get some
We won't go until we get some
We won't go until we get some, so bring some out here
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
EL CAGANER
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.
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.
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.
Agafeu la cartolina
retalleu un cel immens
i afegiu-li unes estrelles.

Els que no tinguin llumetes
hi podran posar gomets.
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!
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.
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.
EL TRINEU
Per damunt la neu, lleuger dalt d'un trineu
Pels camps corro rabent, 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 en trineu és divertit tant de dia com de nit!
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'xò 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! Dringueu sens parar,
Anar en trineu és divertit tant de dia com de nit!
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong! Dringueu sens parar,
I en la nit d'aquest Nadal correrem tots al Portal.

