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1. Com s’allarga el dia, Súper? 

—Ei, Súper! Saps quin és el dia més curt de l’any? 
—El petrivint-i-u de desembre! 
—Però, com s’allarga el dia? 
 
Diuen molts que per Nadal 
s’allarga un pas de pardal. 
L’endemà, per Sant Esteve, 
se’ns estira un pas de llebre. 
 
Nou, deu, onze i dotze ja, 
i la una per dinar; 
dues, tres i quatre i cinc, 
tant si és clar com fosc jo vinc! 
 
—I com més s’allarga el dia? 
—Ho petrisé, ho sé, ho sé! 
 
Diuen que pels Innocents 
s’allarga un pas de nens. 
I quan arriba Ninou1 
gairebé és un pas de bou. 
 
Nou, deu, onze i dotze ja, 
i la una per dinar; 
dues, tres i quatre i cinc, 
tant si és clar com fosc jo vinc! 
 
—I… com més i més s’allarga el dia? 
 
Diuen que el dia de Reis 
s’allarga un pas de vells. 
I pels volts de Sant Antoni 
tenim ja un pas de dimoni. 
 
Nou, deu, onze i dotze ja, 
i a la una per dinar; 
dues, tres i quatre i cinc, 
tant si és clar com fosc jo vinc! 
 
—I com més i més i més s’allarga el dia, Súper? 
 
Diuen que per Sant Sebastià 
s’allarga un pas de milà. 
Però no és fins a la Candelera 
que s’allarga una hora entera. 
 
Nou, deu, onze i dotze ja, 
i la una per dinar; 
dues, tres i quatre i cinc, 
tant si és clar com fosc jo vinc! 

                                                 
1. Cap d’Any. 



2. Ara ve Nadal 
 
Ara ve Nadal,  
matarem el gall,  
i a la tia Pepa  
n’hi darem un tall.  
 
Ara ve Nadal, 
matarem el porc 
i a la tia Pepa 
n’hi darem un tros. 



3. L’àngel i els pastors  
 
Pastorets de la muntanya 
que viviu amb gran recel, 
amb gran recel. 
Desperteu, veniu de pressa 
que n’és nat el rei del cel. 
Desperteu, veniu de pressa 
que n’és nat el rei del cel. 
 
Cap al migdia canta i refila, 
toca en Pasqual, repica el timbal, 
rampataplam, rampataplam! 
Que són festes d’alegria, 
Pasqües Santes de Nadal! 
Que són festes d’alegria, 
Pasqües Santes de Nadal!  
 
Què és aquest soroll que sento 
a aquesta hora en el corral, 
en el corral? 
Espereu que si jo baixo 
sabreu qui és en Pasqual. 
Espereu que si jo baixo 
sabreu qui és en Pasqual. 
 
Cap al migdia canta i refila, 
toca en Pasqual, repica el timbal, 
rampataplam, rampataplam! 
Que són festes d’alegria, 
Pasqües Santes de Nadal! 
Que són festes d’alegria, 
Pasqües Santes de Nadal!  
 
Ai, Pasqual, no t’hi enfadis, 
que jo sóc l’àngel del cel, 
l’àngel del cel, 
que aquí vinc a anunciar-vos 
que ja és nat el rei del cel, 
que aquí vinc a anunciar-vos 
que ja és nat el rei del cel. 
 
Cap al migdia canta i refila, 
toca en Pasqual, repica el timbal, 
rampataplam, rampataplam! 
Que són festes d’alegria, 
Pasqües Santes de Nadal! 
Que són festes d’alegria, 
Pasqües Santes de Nadal!  
 



4. A Betlem me’n vull anar 
 
A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, gallineta? 
A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, rabadà?2 
 
—Un xiulet, li vull comprar, 
un xiulet, li vull comprar. 
Xiu, xiu, xiu, farà el xiulet. 
Xiribit, xiribet, 
a Betlem, au, au, 
a Betlem, si us plau. 
 
A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, gallineta? 
A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, rabadà? 
 
—Un timbal, li vull comprar, 
un timbal, li vull comprar. 
Tam, tam, tam, farà el timbal. 
Xiribit, xiribet, 
a Betlem, au, au, 
a Betlem, si us plau. 
 
A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, gallineta? 
A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, rabadà? 
 
—Un pollet, li vull comprar, 
un pollet, li vull comprar. 
Piu, piu, piu, farà el pollet. 
Xiribit, xiribet, 
a Betlem, au, au, 
a Betlem, si us plau. 
 
A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, gallineta? 
A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, rabadà? 
 
—Un porquet, li vull comprar, 
un porquet, li vull comprar. 
Rony, rony, rony, farà el porquet. 
Xiribit, xiribet, 
a Betlem, au, au, 
a Betlem, si us plau. 

                                                 
2. Noi que ajuda el pastor a guardar el ramat. 



5. El noi de la mare 
 
—Què li darem, en el noi de la mare?, 
què li darem que li 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 formós3 infantó? 
—Li darem panses en unes balances, 
li darem figues en un paneró.4 
 
Tam, patampam, que les figues són verdes, 
tam, patampam, que ja maduraran. 
Si no maduren el dia de Pasqua, 
maduraran en el dia del Ram. 

                                                 
3. Preciós. 
4. Panera petita per a posar-hi fruita. 



6. La tunc que tan tunc 
 
Anem pastors a Betlem, 
caminem, anem, anem, 
allà farem sardaneta, 
tunc que tan tunc, 
allà farem sardaneta, 
tunc que tan tunc, 
que tan tunc, que tanteta. 
 
Si l’àngel no és mentider, 
bé sé jo on el trobaré, 
allà en aquella coveta, 
tunc que tan tunc, 
allà en aquella coveta 
tunc que tan tunc, 
que tan tunc, que tanteta. 
 
Déu vos guard, i va de bo 
un traguet amb el porró 
i també alguna neuleta, 
tunc que tan tunc, 
i també alguna neuleta 
tunc que tan tunc, 
que tan tunc, que tanteta. 
 
On aneu, oh, gent de Déu, 
sense esclops i amb tanta neu? 
Si l’infant no té robeta, 
tunc que tan tunc, 
si l’infant no té robeta, 
tunc que tan tunc, 
que tan tunc, que tanteta. 
 
Anem pastors a Betlem, 
caminem, anem, anem, 
allà farem sardaneta, 
tunc que tan tunc, 
allà farem sardaneta, 
tunc que tan tunc, 
que tan tunc, que tanteta. 



7. Caga, tió 
 
Caga, tió, tió de Nadal,  
posarem el porc en sal,  
la gallina a la pastera  
i el pollí a dalt del pi.  
 
Toca, toca, Valentí.  
Passen bous i vaques,  
gallines amb sabates  
i galls amb sabatons.  
 
Correu, correu, minyons,  
que la teta fa torrons;  
el vicari els ha tastat,  
diu que són un poc salats.  
 
Ai, el brut, ai, el porc,  
ai, el cara, cara, cara,  
ai, el brut, ai, el porc,  
ai, el cara de pebrot.  
 



8. El vint-i-cinc de desembre 
 
El vint-i-cinc de desembre,  
fum, fum, fum, 
ha nascut un minyonet 
ros i blanquet, ros i blanquet, 
fill de la Verge Maria, 
és nat en una establia,  
fum, fum, fum. 
 
Allí dalt de la muntanya,  
fum, fum, fum, 
si hi ha dos pastorets 
abrigadets, abrigadets, 
amb la pell i la samarra,5 
mengen ous i botifarra,  
fum, fum, fum. 
 
Qui dirà més gran mentida?,  
fum, fum, fum, 
ja respon el majoral6 
amb gran cabal,7 amb gran cabal: 
«Jo faré deu mil camades8 
amb un salt totes plegades»,  
fum, fum, fum. 
 
Déu ens doni santes festes,  
fum, fum, fum, 
faci fred, faci calor, 
serà el millor, serà el millor, 
de Jesús fer gran memòria 
perquè ens vulgui dalt la Glòria,  
fum, fum, fum. 
 
 

                                                 
5. Jersei, samarreta gruixuda. 
6. El principal, el cap del grup dels pastors. 
7. Propietat consistent en bestiar. / Conjunt de coneixements o bones qualitats. 
8. Passa molt llarga. 



9. El rabadà 
 
A Betlem me’n vull anar, 
vols venir, tu, rabadà?  
 —Vull esmorzar! 
 
A Betlem esmorzarem  
i Jesús adorarem. 
 —I amb neu, hi anem? 
 
La neu que pel camí hi ha, 
la calor, ja la fondrà. 
 —Oh, i la que fa! 
 
Alça’t, doncs, i encén el foc, 
i no anem a poc a poc. 
 —Massa que em moc! 
 
Tu les teies9 portaràs 
i el camí iŀluminaràs. 
 —No ho faré pas! 
 
Que no saps que aquesta nit 
ha nascut Déu infinit? 
 —Qui t’ho ha dit? 
 
Doncs, un àngel que volant 
ens ho anava anunciant. 
 —No serà tant! 
 
La samarra portaràs 
i de neules10 l’ompliràs. 
 —Jo no en vull pas! 
 
Mai no acabes les raons!11 
Doncs te l’omples de torrons. 
 —No són pas bons! 
 
En Miquel, el teu cosí, 
portarà un porró de vi. 
 —N’hi haurà, per a mi? 
 
Cantaràs una cançó 
davant Déu fet infantó. 
 —Tot sol? No, no! 
 
 
 
 
 

                                                 
9. Torxa, fusta per a encendre foc. 
10.  Full prim de pasta enrotllat en forma de canó. 
11. Respostes, polèmiques. 



Quins vailets més espantats, 
cantarem tots dos plegats. 
 —L’orgue de gats.12 
 
Doncs, avant, i no badem, 
que ja és hora que marxem. 
 —Cap a Betlem! 

                                                 
12. Discussió, reunió, etc., en què tothom parla i ningú no s’entén. 



10. 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 li canten 
la, do, re, mi, fa, sol. 
Aŀleluia, 
Aŀleluia. 
 
Sant Josep fa dinada, 
posa l’olleta al foc 
amb naps i cansalada, 
ja bull a poc a poc. 
La Verge Maria 
hi posa una col, 
i els àngels li canten 
la, do, re, mi, fa, sol. 
Aŀleluia, 
Aŀleluia. 
 
Sant Josep fa fornada 
amb la pasta i el llevat, 
i després ell la tasta, 
quin pa més encertat! 
La Verge Maria 
fa non-non al bressol, 
i els àngels li canten 
la, do, re, mi, fa, sol. 
Aŀleluia, 
Aŀleluia. 



11. El petit vailet 
 
Jo sóc el petit vailet, 
cansadet de tant 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, 
ametlles, mel i formatge 
per a Jesús, el diví infant  
 
Xerrampim, xerrampim, xerrampia, 
xerrampim, xerrampim, xerrampó,  
xerrampim que Josep i Maria  
tenen un petit minyó.  
 
Si portés jo més recapte,  
també seria per a vós,  
heus aquí el gaiat que porto,  
que és de cirerer d’arboç. 
 
Xerrampim, xerrampim, xerrampia, 
xerrampim, xerrampim, xerrampó,  
xerrampim que Josep i Maria  
tenen un petit minyó.  



12. Les dotze van tocant 
 
Les dotze van tocant; 
ja és nat el Déu infant,  
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.  
 
Per això tots van cantant:  
Ja és nat el Déu infant,  
fill de Maria. 



13. La pastora Caterina 
 
La pastora Caterina  
per present li va donar  
tres taronges de la Xina,  
i el pessebre va enramar.  
 
Ara, pastors, anem junts  
cap al portal,  
que n’és nat  
un infant com una estrella,  
que a mi ja em té el cor robat.  
Anton tiro liro liro,  
Anton tiro liro la. 
Jesús, al pessebre,  
anem-lo a adorar.  
 
Oh, bons pastors, jo diria 
que en el portal de Betlem, 
prop de Jesús i Maria, 
sembla que al cel ja siguem.  
 
Ara, pastors, anem junts  
cap al portal,  
que n’és nat  
un infant com una estrella,  
que a mi ja em té el cor robat.  
Anton tiro liro liro,  
Anton tiro liro la. 
Jesús, al pessebre,  
anem-lo a adorar.  
 
Sant Josep, per la muntanya, 
enramat porta el burret, 
també la Verge Maria 
abraça bé el seu fillet. 
 
Ara, pastors, anem junts  
cap al portal,  
que n’és nat  
un infant com una estrella,  
que a mi ja em té el cor robat.  
Anton tiro liro liro,  
Anton tiro liro la. 
Jesús, al pessebre,  
anem-lo a adorar.  
 



14. El dimoni escuat 
 
Allà, sota una penya,  
n’és nat un Jesuset,  
nuet, nuet,  
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!  
La Verge responia:  
—Per falta d’abriguet,  
pobret, pobret,  
per falta d’abriguet!  
 
Pastors hi arribaren  
allà a la mitjanit,  
cri-cric, cri-cric,  
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, 
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,  
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,  
i tantes n’hi mesuren  
que el deixen mig difunt,  
patim, patum,  
que el deixen mig difunt. 



15. Els Reis d’Orient 
 
Visca els tres reis de l’Orient, 
que porten torrons 
a tota la gent 
i una botifarra 
per a la meva dent. 
 
Els Reis de l’Orient  
porten coses, porten coses, 
els Reis de l’Orient 
porten coses a la gent. 
 
Els Reis de Sant Celoni 
porten coses… al dimoni. 
 
El Reis de Viladecans 
porten coses… als infants. 
 
Els Reis de Gimenells 
porten coses… als vells. 
 
Visca els tres reis de l’Orient, 
que porten torrons 
a tota la gent 
i una botifarra 
per a la meva dent. 
 
Els Reis de Barcelona 
porten coses… a la mona. 
 
Els Reis de Palau 
porten coses… al gripau. 
 
Els Reis de Mataró 
porten coses… al balcó. 
 
Els Reis de Montserrat 
porten coses… al terrat. 
 
Els Reis de Puiggorguina 
ja no porten… cap joguina! 
 



16. Com un estel 
 
Com un estel 
que omple el cel, 
et porta un senyal 
per a aquest Nadal. 
 
És a casa teva, és al teu costat, 
et dóna la llum, l’amor, l’amistat. 
I tot el que toca pren vida a l’instant, 
i fa que la màgia sigui realitat. 



17. El desembre congelat 
 
El desembre congelat, 
confós, 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 mes de maig ha florit, 
sense ser encara 
un lliri blanc i polit 
de fragància rara, 
que per tot el món se sent, 
de llevant fins a ponent, 
tota sa sa sa, 
tota dol dol dol, 
tota sa, tota dol, 
tota sa «dolçura» 
i olor, amb ventura. 
 
Arribaren els tres reis 
amb gran 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 pi pi pi, 
a la ma, a la pi, 
a la mare pia, 
la Verge Maria. 
 



18. Dringueu campanes 
 
Per damunt la neu, lleuger dalt d’un trineu,  
pels camps corro rabent, joiós i somrient,  
fent dringar els cascavells, com argentins joiells,  
més bo no trobareu com viatjar dalt d’un trineu.  
 
Ding, dang, dong!, ding, dang, dong!, dringueu sens parar,  
anar amb trineu és divertit tant de dia com de nit.  
 
Tot cobert de neu, llevat del nostre cor, 
per això tots junts cantem la cançó del trineu,  
i voli la iŀlusió, amb aquesta cançó, 
i així, de molt bon grat, s’afermi la nostra amistat. 
 
Ding, dang, dong!, ding, dang, dong!, dringueu sens parar,  
anar amb trineu és divertit tant de dia com de nit.  
 



19. Santa nit 
 
Santa nit, plàcida nit, 
els pastors han sentit 
l’aŀleluia 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. 
 
 



20. Goigs de Nadal 
 
A Betlem, dins l’establia, 
és nat el Jesús minyó. 
En braços, el té Maria, 
anem tots a adorar-lo. 
 
Pastorets de les ovelles, 
ben pasturau els anyells 
amb els bous i les vedelles, 
Nostre Senyor és nat entre ells, 
perquè, promès, li havia 
a la mare del Senyor. 
En braços, el té Maria, 
anem tots a adorar-lo. 
 
Amb la seva dolentia, 
Herodes s’hi va atardar. 
Tots els minyonets que hi havia 
de tres anys, va fer matar, 
per veure si encontraria 
en el Bon Jesús minyó. 
En braços, el té Maria, 
anem tots a adorar-lo. 
 
Sou, de totes, la més bella, 
molt humil Mare de Déu. 
Heu parit i sou donzella, 
i heu dat llum al fill de Déu.



21. 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 es fa més freda, 
quan t’abraces al meu cos. 
I les llums de colors 
m’iŀluminen 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 es fa a casa quan no hi ha ningú, 
són petits detalls tot el que em 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 
quan somric, content de veure’t, 
quan la nit es fa més neta, 
quan m’abraço al teu cos. 
I les llums de colors 
m’iŀluminen nit i dia, 
les encén el teu somriure 
quan et parlo amb el cor. 
 



22. El Nadal que no tindré  
 
Són dies de pau, 
són dies d’amor. 
La gent que té pasta,  
no passa de tot. 
 
Els grans magatzems, 
ben plens de juguetes. 
Els reis de ca meva  
ens han dut les estrelles. 
També el tren elèctric 
que vam demanar  
quan érem petits, 
ja ens hem fet grans. 
 
Per una guitarra,  
perquè és llei de vida,  
penjat a la creu  
el fill de Maria. 
 
Qui va ser aquell pobre infant  
que no va tenir per menjar  
ni un plat d’arròs estovat?  
 
Qui serà aquell pobre penjat  
que et vindrà a robar  
en el súper un trosset de pa?  
Demà ja serà un criminal. 
 
Són dies de fam, 
són dies de plors, 
són dies de guerra, 
són dies de rams de flors. 
 



23. On aneu? 
 
On aneu, tanta gent, en el cor de la nit  
i movent tan brogit per aquests caminets?  
On aneu, tots plegats, carregats de presents,  
tan xirois i contents, i amb la flor dels ramats? 
 
On aneu, si us plau? On aneu, ens direu?  
I en vostra colla, si és que ens hi voleu.  
 
Ens n’anem, bo i cantant, cap a una altra ciutat, 
que un coŀlega ens ha dit que ha nascut un infant, 
que té fred i és valent, i ha vingut a portar 
la llavor per sembrar el bon rotllo en la gent. 
 
On aneu, si us plau? On aneu, ens direu?  
I en vostra colla, si és que ens hi voleu. 
 
Pels carrers, si veniu, pels carrers anirem, 
i en nostra colla també us comptarem.  
 
 



24. Engrunes de neula a dins el xampany 
 
Aquesta nit santa és nit de Nadal,  
farem un pessebre enmig de la ciutat.  
Un vell sense casa es mira els coloms,  
el vi l’escalfa, l’acompanya un gos.  
 
El fanal escup un llum gris i fred,  
uns punkies s’abracen enmig del carrer.  
El vell sense sostre es posa a cridar,  
la gent dissimula al passar pel davant.  
 
La ciutat es mou al voltant de l’argent,  
les papereres són plenes de gots i retrets.  
El vell s’ha adormit i ara no sent  
les cançons de Nadal que sonen al carrer.  
 
Rampatamplam que les figues són verdes,  
rampatamplam que ja maduraran.  
Engrunes de neula a dins del xampany:  
que trist que pot ser el dia de Nadal.  
 
Rampatamplam que les figues són verdes, 
rampatamplam que ja maduraran.  
Si no maduren el dia de Pasqua,  
maduraran la setmana del Ram.  
 
Aquesta nit santa és nit de Nadal.  
Campanes de guerra, repiquen timbals;  
bojos guiats per profetes ja morts  
sacrifiquen anyells per un déu d’amor.  
 
Rampatamplam que les figues són verdes,  
rampatamplam que ja maduraran.  
Si no maduren el dia de Pasqua,  
maduraran la setmana del Ram.  
 
Rampatamplam que les figues són verdes,  
rampatamplam que ja maduraran.  
Engrunes de neula a dins del xampany:  
que trist que pot ser el dia de Nadal. 
 



25. El caganer  
 
Sempre vaig ser un bon pastor, 
del meu gos, un gran amic. 
Al matí em rentava al riu, 
i ben polit i perfumat 
me n’anava amb el ramat, 
tot cantant una cançó, 
a esmorzar amb el rabadà 
de botifarra i rovellons. 
 
Potser sí que aquell matí vaig esmorzar massa fort, 
vaig pensar quan a la panxa em ressonaven llamps i trons. 
Però digues si no és mala sort que de cop baixés un àngel 
i anunciés el naixement del fill de Déu nostre senyor, 
i un estel al cel llampant tot ho anava iŀluminant. 
El paisatge era aŀlucinant, però jo m’estava cagant. 
 
Jo que vaig ser sempre un pastoret més que discret, 
sempre procurant no cridar gaire l’atenció, 
digues si no és mala sort que, en aquell precís moment, 
la història em recordés per allò que fa tothom. 
Com si no cagués, tu, ningú més, 
fins i tot dins vaixells i avions, 
gent que caga en els enterraments, 
als casaments i comunions. 
 
Potser sí que aquell matí vaig esmorzar massa fort, 
vaig pensar quan a la panxa em ressonaven llamps i trons. 
Digues si no és mala sort que de cop baixés un àngel 
i anunciés el naixement del fill de Déu nostre senyor, 
i un estel al cel llampant tot ho estava iŀluminant. 
El paisatge era aŀlucinant, però jo m’estava cagant. 
Per una caca que vaig fer, tothom em diu el caganer. 
 
 



26. Porteu-me carbó 
 
Estimats Reis d’Orient, 
m’he portat malament. 
 
Un any més he tornat a fallar, 
no he pogut evitar ser sincer, 
he tret zero en actitud i he suspès per vocació, 
m’he deixat guiar pel cor. 
 
Sé que tinc un forat a la mà 
i amagat a la màniga, un as, 
sempre fent volar coloms, 
d’un tret mato vint pardals, 
sempre vaig buscant raons. 
 
Porteu-me carbó, porteu-me carbó, 
porteu-me carbó, carbó, que no he estat bo. 
 
No he deixat d’arribar sempre tard, 
no he après a esperar i ser pacient, 
i tinc gran facilitat a ficar els dits a l’endoll 
i la pota fins al coll. 
 
Porteu-me carbó, porteu-me carbó, 
porteu-me carbó, carbó, que no he estat bo. 
 
 



27. 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 la 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. 



28. Cant de la Sibiŀla 
 
El jorn del judici 
parrà el qui haurà fet servici. 
 
Jesucrist, rei universal, 
home i ver Déu eternal, 
del cel vindrà per a jutjar 
i a cada un lo just darà. 
 
Ans que el judici no serà, 
un gran senyal se mostrarà. 
La terra gitarà suor 
i tremirà de gran paor. 
 
Terratrèmol tan gran serà 
que les torres derrocarà; 
les pedres per mig se rompran 
i les muntanyes se fondran. 
 
Los puigs i plans seran iguals. 
Allà seran los bons i mals. 
Reis, ducs, comtes i barons, 
que de sos fets retran raons. 
 
Gran foc del cel davallarà, 
mar, fonts i rius, tot cremarà. 
Los peixos donaran grans crits, 
perdent son naturals delits. 
 
El sol perdrà la claredat 
mostrant-se fosc i entelat; 
la lluna no darà claror 
i tot lo món serà tristor. 
 
Oh, humil Verge, qui haveu parit 
Jesús Infant aquesta nit, 
vullau a vòstron Fill pregar 
que de l’infern vulga’ns lliurar. 
 
El jorn del judici 
parrà el qui haurà fet servici. 
 
 


