Programa concert de Nadal
Escola Catalana de Londres
15 desembre 2018

PATUFETS
El 25 de desembre
El vint-i-cinc de desembre
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,
n'és nat en una establia.
Fum, fum, fum.
Ha nascut un minyonet
ros i blanquet, ros i blanquet;
Fill de la Verge Maria,
n'és nat en una establia.
Fum, fum, fum.

PATUFETS

Nadal ja ha arribat
Sóc petit i molt bufó
i de coses en sé un piló.
Sé cantar, saltar i ballar,
però... què bonic és estimar!
Nadal ja ha arribat,
quina il·lusió,
i per tots vosaltres
aquest petó!

ATRAPALLETRES
Cançó de Nadal
L'escola és tancada,
hi ha llum al carrer,
la senyora Pepa
saluda al carter.
- Que tingui bon dia,
avui és Nadal!
No té una carteta,
no té una postal?
- Li dono una carta
del seu fill Pasqual,
que des de Londres
li diu: Bon Nadal!
Bofill, Puig, Serrat

ATRAPALLETRES

El trineu
Per damunt la neu,
lleuger dalt d'un trineu,
pels camps corro rabent,
alegre i somrient,
fent dringar els cascavells,
com argentins joiells,
res 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. Hey!
Ding, dang, dong,
ding, dang, dong,
dringueu sens parar,
i en la Nit d'aquest Nadal
correrem tots al Portal.

ENCANTALLETRES
Desembre
Quan ve Nadal fem el pessebre
amb rius, muntanyes de colors,
el caganer, l’estrella, l’Àngel,
el Nen, la Mare i els pastors,
cantem cançons i mengem neules,
també torrons i altres llamins,
i per arrodonir les festes
que omplen de joia grans i nins
ens aboquem a les finestres
a esperar els reis que van venint.
Miquel Martí i Pol

ENCANTALLETRES
El Nadal ja és aquí
Quan comença a fer molt fred,
jo engalano el meu avet,
poso llums, boles també,
trec la pols al caganer. (x2)
Anirem a esperar els Reis,
cantarem cançons amb ells;
donarem menjar al tió,
mandarines i torró.
El Nadal ja és aquí,
jo em preparo per sortir
amb bufanda i abrigat,
vull veure els carrers nevats. (x2)
Anirem a esperar els Reis,
cantarem cançons amb ells;
donarem menjar al tió,
mandarines i torró. (x3)

PISPALLETRES
Les joguines
Les joguines molt cansades,
estan tipes de voltar;
dins el sac totes plegades
s’han posat a rondinar.
Al rei negre li demanen
que les deixi en un balcó;
- “Ho faré, diu el rei negre,
i com més a prop millor”.
- “Si el rei ros no ens ho complica,
si el rei blanc dóna permís,
ara pujo de seguida
al balcó d’un cinquè pis”.
Quan el sol ja despuntava,
vaig alçar-me del meu llit;
- ”Quina sort!, quantes joguines
m’han deixat aquesta nit!”.
F.Bofill, A.Puig, F.Serrat

PISPALLETRES
La Santa Família
Hi havia una vegada, una nit fosca i freda de Nadal. El Pare Noel estava a punt de començar a
repartir regals per la ciutat de Barcelona i va veure una escola molt antiga, catalana, molt acollidora.
Com que estava tan cansat no va poder resistir-se de fer un petit descans.
El Pare Noel va entrar a l’escola i va començar a llegir tot de contes catalans: en Patufet, la llegenda
de Sant Jordi, en Pere i el llop… No va tardar gaire a quedar-se atrapat al món dels llibres i a adormirse. Sense adonar-se’n, la Nit de Nadal va passar volant i no va recordar-se de repartir els regals per
als barcelonins i barcelonines! Aquella Nit de Nadal cap nen ni cap nena van tenir ni un sol regal.
Mentrestant, Antoni Gaudí tornava del seu passeig per Barcelona. Cada Nadal visitava la seva escola
construïda al carrer Mallorca per tal de veure la seva obra i llegir nous contes. Però aquesta vegada
es va sorprendre de veure el Pare Noel a l’escola. No s’ho podia creure. Era el Pare Noel?
Es van saludar i van veure que s’assemblaven moltíssim! Antoni Gaudí li va explicar que s’havia
desorientat i que no s’havia recordat de repartir els regals. El Pare Noel estava desesperat. No hi
havia a Barcelona ni un nen amb regal! Antoni Gaudí, que aquell 25 de desembre dinava sol, va
decidir ajudar-lo. I així és com els dos Pares Noels, que s’assemblaven molt, van repartir els regals
vestits d’Antoni Gaudí el Dia de Nadal! L’arquitecte, per recordar el lloc tan especial on es van
conèixer, va decidir dissenyar un edifici que pogués connectar la terra amb el cel i on el Pare Noel
pogués passar ben a prop amb el seu trineu i va començar a construir la Santa Família (recordant
Santa Claus), amb 16 torres infinites, que avui en dia es coneix amb el nom de Sagrada Família.

PISPALLETRES

Truca el Nadal
Arriba a poc a poc
la llarga nit d’hivern
amb pas lent i badoc
estén mantell etern.
Enmig la fosca nit
del desembre arraulit
descansa un home blanc
amb la tendresa al flanc.
És el ninot de neu
que per Nadal veieu
content i somrient
amb bufanda i barret.
És el ninot de neu
que trist i sol deixeu
al carrer de nit
cobert de pluja i vent.

Truca el Nadal (x4)
Obre els ulls d’aquests minyons
d’un demà ple d’il·lusions.
Truca el Nadal (x3)
If every child could feel
a bright light deep inside
together we could reach
the dreams we’ve always wished.
So close your eyes right now
and let yourself believe
may the light of star
shine upon everyone tonight.

Otra vez el tiempo pasa
de nuevo es Navidad,
en cada rincón de casa
se esfuma la oscuridad.
Luces, abeto y guirnaldas
llenan de felicidad
deseos que van al alma,
soñamos que es Navidad.
Truca el Nadal (x4)
Obre els ulls d’aquests minyons
d’un demà ple d’il·lusions.
Truca el Nadal (x3)
Música: Antoni Tolmos
Lletra: Enric Falguera &
Berta Casanova

TOTS
Santa Nit
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!
el messies és nat!
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
dorm en pau i repòs.

TOTS
El 25 de desembre
El vint-i-cinc de desembre
fum, fum, fum (bis)

Qui en dirà més gran mentida?
Fum, fum, fum (bis)

Ha nascut un minyonet
ros i blanquet, ros i blanquet;
Fill de la Verge Maria,
n'és nat en una establia.
Fum, fum, fum.

Ja respon el majoral
amb gran cabal, amb gran cabal;
jo en faré deu mil camades
amb un salt totes plegades.
Fum, fum, fum.

Allí dalt de la muntanya
fum, fum, fum (bis)

Déu nos do unes Santes Festes,
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.

Faci fred, faci calor,
serà el millor, serà el millor’
de Jesús fent gran memòria,
perquè ens vulgui dalt la Glòria.
Fum, fum, fum.

Bones Festes!

