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    ““““És un desigÉs un desigÉs un desigÉs un desig””””    de JosepThióde JosepThióde JosepThióde JosepThió    
Com cada any al desembre  
ens acosta el nadal  
i amb uns passos de llebre  
arribem a cap d'any  
 
I tindràs nova agenda  
i potser faràs balanç  
i et proposaràs per l'any que arriba  
ser millor que abans  
 
I quan toquin les dotze campanades  
potser t'haurà quedat algun raïm  
serà que amb cada gra que et queda a taula  
es mor un desig  
 
QUE CADA NIT  
SIGUI LA NIT MÉS BELLA  
QUE AQUEST ANY NOU  
PORTI PAU A TOT EL MÓN  
QUE CADA NEN NAIXI SOTA UNA ESTRELLA  
ES UN DESIG  
I EL VOLEM PER TOTHOM...  
 

Llargues nits de desembre  
preferint els portals  
A la negra nit hi ha la promesa  
de la llum que vindrà  
 
I quan toquin les dotze campanades  
encara ens quedarà tota la nit  
que cada nou viatge es comença  
molt abans de sortir  
 
(X2)  
QUE CADA NIT  
SIGUI LA NIT MÉS BELLA  
QUE AQUEST ANY NOU  
PORTI PAU A TOT EL MÓN  
QUE CADA NEN  
NEIXI SOTA UNA ESTRELLA  
ES UN DESIG  
I EL VOLEM PER TOTHOM...  
 
ES UN DESIG  
I EL VOLEM PER TOTHOM...  
ES UN DESIG  
I EL VOLEM PER A TU... 
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“Quan somrius“Quan somrius“Quan somrius“Quan somrius” ” ” ”     
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 la fred du tants records  
 
Ara que sobren les paraules  
Ara que el vent bufa tant fort  
Avui que no em fa falta veure't, ni tan sols parlar  
Per saber que estàs al meu costat  
 
És Nadal al meu cor  
Quan somrius content de veure'm  
Quan la nit és fa més freda  
Quan t'abraces al meu cos  
 
I les llums de colors  
M'il·luminen nit i dia  
Les encens amb el somriure  
Quan em parles amb el cor  
 
 

 

 

És el buit que deixes quan t'aixeques  
És el buit que és fa a casa quan no hi ha ningú  
Són petits detalls tot el que hem queda  
Com queda al jersei un cabell llarg  
 
Vas dir que mai més tornaries  
El temps pacient ha anat passant  
Qui havia de dir que avui estaries esperant  
Que ens trobéssim junts al teu costat  
 
És Nadal al teu cor  
Quant somric content de veure't  
Quan la nit es fa més neta  
Quan m'abraço al teu cos  
 
I les llums de colors  
M'il·luminen nit i dia  
Les encén el teu somriure  
Quan et parlo amb el cor  
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““““Un camell dUn camell dUn camell dUn camell d’’’’OrientOrientOrientOrient””””    de Manelde Manelde Manelde Manel    
Un camell d'Orient entra a la ciutat, 
carrega a la gepa un sac ple de regals. 
Pregunta al seu Rei quin camí han de seguir, 
però l'home està ben adormit, 
el camell vol despertar-lo amb un crit 
que es perd en la nit. 
 
"Disculpi taxista, em podria orientar? 
Som a nit de Reis, com vostè ja sabrà, 
un nen i una nena ens estan esperant, 
portem uns paquets de molt lluny, 
però el Rei ha caigut en un somni profund 
i estic tan perdut!" 
 
Grimpa el camell, grimpa, grimpa pel fanal! 
Descansa al balcó del pis principal, 
es topa amb pa i aigua que li han preparat, 
però el Rei dorm en el carreró 
i el camell no vol malgastar l'ocasió 
de tastar unes neules i un torró.  
 
 

I es mira al pessebre i es troba atractiu, 
allà entre la molsa, travessant un riu, 
però no queda temps i s'apropa al sofà, 
amb les dents treu, amb cura, del sac, 
una bicicleta de colors llampants, 
unes nines russes i un soldat. 
 
Un camell d'Orient surt de la ciutat! 
La gepa lleugera buida de regals! 
El Rei es desperta i pregunta on estan. 
"Pot estar tranquil Majestat", 
contesta la bèstia avançant per l'asfalt, 
"ja l'avisaré en arribar". 
 
I el sol va sortint i el rei segueix roncant! 
I el sol va sortint i el rei segueix roncant! 
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““““Coses de NadalCoses de NadalCoses de NadalCoses de Nadal””””    dddd’’’’El Petit de Cal ErilEl Petit de Cal ErilEl Petit de Cal ErilEl Petit de Cal Eril    
Digues, xic, com és que riuen tan contents tots els minyons? 

Pare, perquè avui els donen neules, vi blanc i torrons. 

Allà sota una penya n'és nat el Jesuset, nuet, nuet 

És fill de mare verge i està mig mort de fred, nuet, nuet 

El bon Josep li deia, "Jesús, que esteu fredet", pobret, pobret 

La Verge responia "per falta d'abriguet", pobret, pobret 

Uh uh uh 

Pastors hi arribaren allà a la mitjanit, cric cric, cric cric 

Veient que tots hi anaven, del gran fins al més xic, cric cric 

Del gran fins al més xic 

Els pastorets s'engresquen i ballen tot sonant, galang galang 

Ballets i contradanses per fer alegrar l'infant, galang galang 

Per fer alegrar l'infant 

Uh uh uh 

A prop d'allí passava un dimoni escuat, patrip patrap 

Sentint tanta gatzara, a dins se n'és ficat 

Els pastorets en veure'l s'hi tiren al damunt, patim, patum 

I tantes n'hi mesuren, que el deixen mig difunt, patim, patum 

Uh uh uh 

    


