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El petit vailet
Tradicional catalana

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 llangonissa
per a Jesús, el bell infant.

Xerrampim, xerrampim,
xerrampia...
Aquí van aquestes calces,
que me’n va donar l’hereu,
serviran per abrigar-vos
que són de molt gros piteu.

Xerrampim, xerrampim,
xerrampia...
Si portés jo més recapte,
també seria per a vos,
heus aquí el gaiat que porto,
que és de cirerer d'arboç.

Xerrampim, xerrampim,
xerrampia...

La pastora Caterina
Tradicional catalana 

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 me'n té el cor robat.

Anton tiro liro liro, Anton tiro liro là,
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 me’n té el cor robat.

Anton tiro liro liro,
Anton tiro liro là,
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 m’en té el cor robat.

Anton tiro liro liro,
Anton tiro liro là,
Jesús al pessebre anem-lo a adorar.

Santa nit
Autor: Franz Xaver Gruber 

Santa nit, plàcida nit,
els pastors han sentit
l'al·leluia que els àngels cantant
en el món han estat escampant:
El Messies és nat. (2)

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. (2)

Santa nit, plàcida nit,
el Jesús, tan petit,
és el Déu, Ser Suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l'home redimir. (2)

Noi de la Mare
Trad. Catalana (DoM)

Què li darem a n'el Noi de la Mare?
Què li darem que n'hi 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 formós Infantó?
Li darem panses amb unes
balances
li darem figues amb un paneró.

Tam, patatam, que les figues són
verdes,
tam, patatam, que ja maduraran,
si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia del Ram.
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Una estrella i un camí
Cançó dels Reis de Vilafranca
Música:Josep Ollé i Sabaté
Text: Gemma Ventura i Farré

He esperat un any sencer perquè arribéssiu,
he escrit aquesta carta a poc a poc.
Heu vingut d’allà on venen tots els somnis,
una estrella us ha dit que vivim aquí.

La gent surt al carrer, el cel és ple de llums,
els grans es fan petits, la mare és tan feliç.

El cor batega fort, estic content, estic nerviós,
que hi ha una fàbrica on preparen tots els jocs.

On Maricartes ja despenja el seu telèfon,
en Raimon llegeix les cartes de tothom.

Hi ha una clau per poder entrar a cada casa,
que és la clau que us donaran aquesta nit.

Al llit tancaré el llum, tancaré els ulls aviat,
i quan serà més fosc la porta s’obrirà,
tots tres amb els camells entrareu sense fer soroll i
llegireu el que demano per tothom:

Una mica d’esperança per aquest món,
i regals per als qui mai reben regals.

Que els meus avis puguin veure’m i abraçar-me,
que se’n vagin lluny d’aquí tots aquests mals.

Que tothom tingui un amic i una alegria,
que no ens falti una estrella i un camí,
que cuidem els qui ens cuiden cada dia,
que la màgia visqui sempre en tu i en mi.

Fum, fum, fum
Trad. Catalana

El vint-i-cinc de desembre
fum, fum, fum (bis)
ha nascut un minyonet
ros i blanquet, ros i blanquet,
fill de la Verge Maria,
és nat en una establia.

Fum, fum, fum.

Allà dalt de la muntanya
fum, fum, fum (bis)
si n'hi ha dos pastorets
abrigadets, abrigadets,
amb la pell i la samarra,
mengen ous i botifarra.

Fum, fum, fum.

Qui dirà més gran mentida?
fum, fum, fum (bis)
ja respon el majoral
amb gran cabal, amb gran cabal;
jo en faré deu mil camades
amb un salt totes plegades.

Fum, fum, fum.

Déu vos doni santes festes
fum, fum, fum (bis)
faci fred, faci calor,
serà el millor, serà el millor
de Jesús fent gran memòria
perquè ens vulgui dalt la glòria.

Fum, fum, fum.


