
Sant Josep i la Mare de Déu 
 
Sant Josep i la Mare de Déu  
feren companyia bona;  
partiren de Natzaret  
matinet a la bon hora.  
 
Dom, doromdom,  
la Mare canta i el Fillet dorm.  
 
Fan a peu tot el camí,  
reposant-hi alguna estona;  
quan arriben a Betlem  
ja tothom tanca la porta.  
 
No han trobat posada enlloc  
perquè els veien massa pobres;  
se'n van a un barraconet  
fet de jonc i fet de boga.  
 
Sant Josep va a cercar foc  
pels voltants d'allà i no en troba;  
mentr’ ell és a cercar foc,  
Jesús neix dintre la cova.  
 
En tornar de cercar foc  
Sant Josep l'Infant adora  
i ell que sí, es posa a cantar  
amb la veu molt tremolosa.  
 
La Mare de Déu li diu:  
- Vós, Josep, heu tornat jove!  
- Ai, Maria, m'ho fa fer  
vostre fill que m'enamora.  
 
Resplendent és com un sol  
i brillant com una aurora;  
és petit i és eixerit  
i flairós com una rosa. 
 
La Filadora 
 

Un pobre pagès tenia una filla;  
tenia quinze anys i encara no fila. 
 
Tralarà, la, la, ra, prim fila, prim fila, 
tralarà, la, la, ra, prim fila i se'n va. 
 
La nit de Nadal, que és nit d'alegria,  
pren filosa i fus, dóna un tomb per vila. 
 
N'encontra el galant: -On aneu, Maria?  
-A cal teixidor que en tinc peça urdida. 
 
-Quantes canes tens, formosa Maria?  
-Les canes que en tinc, setze menys 
quinze. 

 
 
El dimoni escuat 
 
Allà sota una penya  
n’és nat el Jesuset,  
nuet, nuet, (bis)  
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! (bis)  
La Verge responia:  
–Per falta d’abriguet,  
pobret, pobret,  
per falta d’abriguet.   
 
Pastors hi arribaven  
allà a la mitjanit,  
cri-cric, cri-cric, (bis)  
veient que tots hi anaven,  
del gran fins al més xic,  
cri-cric, cri-cric, 
del gran fins al més xic. 
 
Els pastorets s’engresquen  
i ballen tot sonant,  
galant, galant, (bis)  
ballets i contradanses 
per fer alegrar l’Infant,  
galant, galant,  
per fer alegrar l’Infant. 
 
A prop d’allí passava  
un dimoni escuat,  
patrip, patrap, (bis)  
sentint tanta gatzara  
a dins se n’és ficat,  
patrip, patrap, 
a dins se n’és ficat. 
 
Els pastorets en veure’l  
s’hi tiren al damunt,  
patim, patum, (bis)  
i tantes n’hi mesuren  
que el deixen mig difunt,  
patim, patum, 
que el deixen mig difunt. 
 
L’àngel i els 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. (bis) 
 

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. 
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Les dotze van tocant 
 
Les dotze van tocant  
ja és nat el Déu Infant  
fill de Maria. 

Ja és nat  
el Déu  
infant  
fill de Maria  
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 ’xò tots van cantant:  
ja és nat el Déu Infant  
fill de Maria. 



  Allà dalt de la muntanya 
 
Allà dalt de la muntanya,  
un àngel als pastors diu:  
allà dalt de la muntanya,  
un àngel als pastors diu:  
Hola, hola, eixiu, eixiu!  
Lantararà, rarararara!  
Hola, hola, eixiu eixiu,  
què Jesús és nat i és viu! 
 
El més vell ja en diu al altres:  
hala, hala, caminem! (bis)  
que a Jesús adorarem.  
Lantararà, rarararara, 
que a Jesús adorarem  
dins el portal de Betlem! 
 
Si un pastor li porta ovelles,  
l'altre li porta cabrits, (bis)  
l'altre li porta confits.  
Lantararà, rarararara, 
l'altre li porta confits,  
que és cosa de nens petits! 
 
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. 
 
Amb contentament i amor  
celebrem el dia,  
en què el diví Senyor  
neix amb alegria. 
Si no tenim més tresor  
oferim-li nostre cor,  
que és la gran, gran, gran  
que és la fi, fi, fi 
que és la gran, que és la fi,  
que és la gran finesa  
de nostra pobresa. 
 
El petit vailet 
 
Jo sóc el petit vailet  
cansadet de 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 bell infant. 
 
Si portés jo més recapte  
també seria per vós.  
Heus aquí el gaiat que porto  
que és de cirerer d'arboç. 
 
El Rabadà 
 
A Betlem me'n vull anar,  
a Betlem me'n vull anar  
vols venir tu rabadà?  
vols venir tu rabadà? 
- Vull esmorzar! 
 
A Betlem esmorzarem,  
a Betlem esmorzarem  
i a Jesús adorarem  
i a Jesús adorarem. 
- Massa neu hi ha! 
 
La neu que pel camí hi ha,  
la neu que pel camí hi ha,  
la calor ja la fondrà  
la calor ja la fondrà.  
-Oi,la que fa! 
 
Aixeca't, hissa, fes foc.  
Aixeca't, hissa, fes foc.  
No vagis a poc a poc  
no vagis a poc a poc. 
- Massa que em moc. 
 
Tu les teies encendràs,  
tu les teies encendràs,  
i el camí il·luminaràs 
i el camí il·luminaràs.  

- No ho faré pas! 
 
Sabràs com aquesta nit,  
Sabràs com aquesta nit.  
És nat un Déu infinit,  
és nat un Déu infinit. 
- Qui t'ho ha dit? 
 
Un àngel que va volant,  
un àngel que va volant,  
pel món ho va predicant  
pel món ho va predicant.  
- No serà tant! 
 
La samarra portaràs,  
la samarra portaràs,  
i de neules l'ompliràs  
i de neules l'ompliràs.  
- Jo no en vull pas! 
 
Si de neules no en vols,  
Si de neules no en vols.  
l'ompliràs de bons torrons  
l'ompliràs de bons torrons.  
- No són pas bons! 
 
En Joan amb la samarra,  
En Joan amb la samarra,  
portarà la botifarra,  
portarà la botifarra. 
- Ai, el panarra! 
 
En Miquel el seu veí,  
en Miquel el seu veí,  
portarà un porró de vi,  
portarà un porró de vi.  
- N'hi haurà per mi? 
 
Jo li vull portar un banquet,  
jo li vull portar un banquet.  
Per a seure Sant Josep  
Per a seure Sant Josep. 
- Que s'estigui dret! 
 
Cantaràs una cançó,  
cantaràs una cançó,  
al més formós infantó,  
al més formós infantó.  
- Això si que no! 
 
Mira qu’és el Redemptor,  
mira qu’és el Redemptor,  
Oferim-li el nostre cor,  
Oferim-li el nostre cor. 
- Oh, què amor! 
 
Anem, ala, Rabadà,  
Anem, ala, Rabadà  
No em facis més enfadar,  
no em facis més enfadar.  
- No vull cantar! 
 
Mira que et despatxaré,  
mira que et despatxaré,  
si no portes un corder,  
si no portes un corder.  
- Ja me n'aniré! 
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