
FUM, FUM, FUM 
 
El vint-i-cinc de desembre, 
fum, fum, fum,  
ha nascut un minyonet 
ros i blanquet, ros i blanquet, 
fill de la Verge Maria, 
ha nascut a una establia, 
fum, fum, fum. 
 
Aquí dalt de la muntanya, 
fum, fum, fum,  
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.  
Ja respon el majoral 
amb gran cabal, amb gran cabal: 
“Jo faré deu mil camades, 
amb un salt totes plegades”, 
fum, fum, fum. 
 
El vint-i-cinc de desembre, 
fum, fum, fum,  
com és dia de Nadal, 
molt principal, molt principal, 
quan eixirem de matines 
farem bones restolines, 
fum, fum, fum. 
 
Déu nos do unes santes festes! 
Fum, fum, fum.  
Faci fred, faci calor,  
serà millor, serà millor, 
de Jesús fe gran memòria 
perquè ens vulgui dalt la glòria, 
fum, fum, fum. 
 
 



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, 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 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 -re -re -re, 
a la ma-, a la -re,  
a la Mare pia, 
la Verge Maria. 
 



 

 

ACLARIDA, BENEÏDA 
 
Aclarida, beneïda, 
venturosa nit de Nadal. 
El món es perdia 
quan Jesús naixia. 
Alegrem-nos, 
i donem-nos tots les mans! 
 
Aclarida, beneïda, 
venturosa nit de Nadal. 
Pertot es sentien 
càntics d'alegria. 
Alegrem-nos, 
alegrem-nos, som germans! 
 
 



EL DIMONI ESCUAT 
 
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset  
nuet, nuet, 
que n'és fill d'una 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 mitja nit,  
cric-cric, cric-cric.  
Mirau com tots hi anaven del gran fins al més xic,  
cric-cric, cric-cric,  
del gran fins al més xic. 
 
Comencen a alegrar-se tot saltant i ballant, 
galant, galant.  
Danses i contradanses per alegrar l'Infant, 
galant, galant, 
per alegrar l'Infant. 
 
Per la cova passava un dimoni escuat,  
carat, carat.  
Sentint tanta gatzara també s'hi és posat,  
carat, carat,  
també s'hi és posat. 
 
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. 
 
Per fí surt el dimoni d'allí bastant calent,  
bon vent, bon vent.  
I amb la cua entre cames se'n va dret a l'infern,  
bon vent, bon vent,  
se'n va dret a l'infern. 



 

 

VÉS-HI DES DE LA MUNTANYA  
 
Vés-hi des de la muntanya, 
digue-ho ben fort a tot el món!  
Vés-hi des de la muntanya, 
ha nascut l'Infantó! 
 
En la nit silenciosa 
els pastors fan repòs 
i al cel l'estrella crida 
i anuncia que és Nadal. 
 
En veure-la que brilla, 
la joia els entra al cor 
i ara tots junts caminen 
per anar-lo a adorar. 
 
Vés-hi des de la muntanya... 
 
Sent un jove aprenent 
cercava dia i nit, 
pregant molt cada vespre 
vaig aprendre el camí. 
 
Sentinel·la em van fer  
dels murs de la ciutat 
i cada cop intento 
ser un poc millor que abans. 
 
Vés-hi des de la muntanya... 
 



A LA NONETA NONA  
 
A la noneta nona, noneta nona, 
i que la son vingui.  
Aquest nen té soneta,  
beneït sigui, beneït sigui. 
 
Font d'aigua neta corres clara i sonora, 
un ocell de la selva que canta i plora 
calla mentre el bressol, lleuger, s'engronxa, 
a la noneta nona, i t'acarona. 
 
A la noneta nona, noneta nona, 
i que la son vingui.  
Aquest nen té soneta,  
beneït sigui, beneït sigui. 
 
Ram de roses ben fresques i de poncelles, 
quins són ara els teus somnis, petita estrella? 
Digue'm què estàs somiant amb un somriure,  
els animalons canten i les aus piulen. 
 
A la noneta nona, noneta nona, 
i que la son vingui.  
Aquest nen té soneta,  
beneït sigui, beneït sigui.  
 
 



CHOLITO  
 
Cholito toca i retoca, 
toca el tambor i la quena. 
Beu piscón, mastega coca, 
que avui és nit de Nadal.  
 
I treballa molt content, 
i treballa sant Josep, 
perquè pel nen que ha de néixer 
un bressolet està fent. 
 
Cholito toca i retoca, 
toca el tambor i la quena. 
Beu piscón, mastega coca, 
que avui és nit de Nadal.  
 
Cholito està plorant, 
tot són llàgrimes i embuts, 
perquè el petit Nen Jesús 
en el Perú no ha nascut. 
 
Cholito toca i retoca, 
toca el tambor i la quena. 
Beu piscón, mastega coca, 
que avui és nit de Nadal.  
 



EL TAMBORINER  
 
El camí que va cap a Betlem 
arriba a la vall on la neu és pertot, 
els pastorets volen veure el seu rei, 
li duen regals en un senzill sarró, 
rom pom pom pom, rom pom pom pom... 
 
Ha nascut en un portal de Betlem, 
és l'Infantó. 
 
Jo voldria fer-vos un present, 
algun obsequi que fos evocador, 
però ben sabeu de ma pobresa també, 
no tenc res més que aquest senzill tambor, 
rom pom pom pom, rom pom pom pom... 
 
Sols per Vós al portal jo sonaré 
amb el meu tambor.  
 
El camí que va cap a Betlem, 
el vaig dibuixant amb aquest vell tambor, 
res millor hi ha que jo t'hagi poder ofert, 
el seu gest sec és un bell cant a l'amor, 
rom pom pom pom, rom pom pom pom... 
 
Quan el Nen em veié tocant amb ell, 
rigué joiós. 
 
 
 



CAMINEM  
 
Caminem cap a la llum del món. 
Caminem cap a la llum del món. 
Caminem cap a la llum del món. 
Caminem cap a la llum del món. 
 
Caminant, anem caminant, 
caminant cap a la llum del món. 
 
Caminant, anem caminant, 
caminant cap a la llum del món. 
 
 



EL BON JESUSET 
 
El Bon Jesuset és nat  
a Betlem dins una cova, 
i com que n'és pobret  
ell no té doblers ni roba. 
 
Son pare, en Josep es fuster, 
amb ses mans té molta manya, 
i li farà un llitet 
de llenya, palla i canyes. 
 
Què li darem al Bon Jesuset? 
Panses i figues, anous i olives. 
Què li darem al Bon Jesuset? 
Panses i figues, anous i olives 
dins un paneret. 
 
Som tres pastors que venim, 
i venim de molt enfora, 
per dur-vos un present 
nos hem aixecat de bona hora. 
 
No hem fet es camí tots sols, 
érem molts que viatjàvem 
per veure sa mare i es fillet: 
Ell és sa nostra esperança. 
 
Duim ametlletes ben torradetes,  
duim ensaïmades i confitets. 
Duim ametlletes ben torradetes,  
duim ensaïmades i confitets, 
també panellets. 
 
Què li darem, 
què li darem, 
què li darem al Bon Jesuset? 
 



 

 

EL CANT DELS OCELLS 
 
 
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.  
 
L'ocell, rei de l'espai, 
va pels aires volant  
cantant amb melodia,  
dient: “Jesús és nat  
per treure'ns del pecat  
i dar-nos alegria”.  
 
Dient: “Jesús és nat  
per treure'ns del pecat  
i dar-nos alegria”. 



L'OLENTZERO 
 
L’Olentzero ha sortit  
a la serra a treballar. 
Sols una cosa ha de fer:  
molt de carbó per cremar  
I quan li han dit que ja ha nascut  
avui el Nen Jesús,  
ha tornat saltant i corrents  
a dir-ho a la gent 
 
Mirau! Mirau! 
Ell l’Olentzero és,  
amb la pipa a la boca,  
assegut i content.  
Prepara un bon menjar  
de capons i de galls,  
molts d’ous per fer una truita  
i vi per acompanyar 
 
No es pot de cap manera  
l’Olentzero atipar.  
S’ha menjat ell tot solet  
deu porcs i ni s’ha girat, 
costelló, cansalada,  
pota i tripa i pulmó. 
Però el Nen Jesus és nat  
i tots ens hem d’alegrar 
 
Mirau! Mirau!... 



 

 

SANTA NIT 
 
Santa nit, plàcida nit, 
son pregon plana al món, 
només vetllen la Verge i l'espòs, 
contemplant el dolcíssim repòs 
de Jesús amorós, 
de Jesús amorós. 
 
Santa nit, plàcida nit, 
dalt del cel una veu 
“Al·leluia!” els diu als pastors, 
“alegrau-vos i alçau vostres cors, 
que és nat el Redemptor, 
que és nat el Redemptor”. 
 
Santa nit, plàcida nit, 
somrient dolçament 
Déu Infant, circumdat de claror, 
baixa al món a aclarir la foscor. 
Al·leluia Senyor! 
Al·leluia Senyor! 
 


