
Concerts organitzats per:



LES DOTZE VAN TOCANT
Nadala popular

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.

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.

 

EL NOI DE LA MARE
Nadala popular

Què li darem en el Noi de la Mare?

Què li darem que li sàpiga bo?

Li darem panses amb unes balances,

li darem figues amb un paneró.

Què li darem al fillet de Maria?

Què li darem al formós Infantó?

Panses i figues i nous i olives,

panses i figues i mel i mató.

L’ESTACA
Lluís Llach

L’avi Siset em parlava 
de bon matí al portal 
mentre el sol esperàvem 
i els carros vèiem passar. 

Siset, que no veus l’estaca 
on estem tots lligats? 
Si no podem desfer-nos-en 
mai no podrem caminar! 

Si estirem tots, ella caurà 
i molt de temps no pot durar, 
segur que tomba, tomba, tomba 
ben corcada deu ser ja. 

Si jo l’estiro fort per aquí 
i tu l’estires fort per allà, 
segur que tomba, tomba, tomba, 
i ens podrem alliberar. 

Però, Siset, fa molt temps ja, 
les mans se’m van escorxant, 
i quan la força se me’n va 
ella és més ampla i més gran. 

Ben cert sé que està podrida 
però és que, Siset, pesa tant, 
que a cops la força m’oblida. 
Torna’m a dir el teu cant: 

Si estirem tots, ella caurà... 

Si jo l’estiro fort per aquí... 

L’avi Siset ja no diu res, 
mal vent que se l’emportà, 
ell qui sap cap a quin indret 
i jo a sota el portal. 

I mentre passen els nous vailets 
estiro el coll per cantar 
el darrer cant d’en Siset, 
el darrer que em va ensenyar. 

Si estirem tots, ella caurà... 

Si jo l’estiro fort per aquí... 

Tam-pa-tam-tam que les figues són verdes,

Tam-pa-tam-tam que ja maduraran

Si no maduren el dia de Pasqua,

maduraran en el dia del Ram.

 

SANTA NIT
Nadala popular

Santa nit!, plàcida nit

els pastors han sentit

l’al·leluia que els àngels cantant

en el món han anat 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 Nin va cantant;

dorm en pau i repòs,

dorm en pau i repòs.

Santa nit!, plàcida nit!

El Jesús, tan petit,

és el Déu, Ser Suprem poderós,

en humil petitesa reclòs

per l’home redimir,

per l’home redimir.

EL CANT DELS OCELLS 
Pau Casals

En veure despuntar
el major lluminar,
en la nit més joiosa, 

els ocellets cantant a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa. 

Els ocellets cantant a festejar-lo van 
amb sa veu melindrosa

QUAN SOMRIUS 
Josep Thió (adaptada per Òmnium Cultural)

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 et 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
Quan s’acabi aquest malson.

I les llums i el color
Que lluïm en aquests dies
denuncien la injustícia, 
no caminareu mai sols.


