Nadales i cançons
Hem fet aquest recull de cançons que podem cantar pel caga tió. Quin és l'objectiu?
QUE ELS GRANS TAMBÉ CANTIN!
Esperem que al tenir entre les mans la lletra de les cançons us animeu a cantar amb
nosaltres i no us quedeu esperant el regal que os tocarà de braços creuats!
Aquestes són algunes de les cançons que podem cantar:

Caga tió

A Betlem me'n vull anar

Caga tió, tió de Nadal

A Betlem me'n vull anar

posarem el porc en sal,

vols venir tu gallineta?

la gallina a la pastera

A Betlem me'n vull anar

i el pollí a dalt del pi

vols venir tu rabadà?

Toca, toca Valentí.
Passen bous i baques

Un xiulet li vull comprar;

Gallines amb sabates

un xiulet li vull comprar.

moltons amb sabatons.

Xiu, xiu, xiu farà el xiulet;

Correu, correu minyons,

xiribit, xiribet;

que la teta fa torrons,

a Betlem, au, au,

el vicari els ha tastat,

a Betlem si us plau.

diu que són un poc salats.
Ai el brut; ai, el porc;

Un timbal li vull comprar.

ai, el cara, cara, cara;

Tam, tam, tam, farà el timbal.

ai, el brut; ai, el porc;
ai, el cara de pebrot.

Un pollet li vull comprar.
Piu, piu, piu, farà el pollet.

Tió de nadal
Caga tió,
avellanes i torrons,
no caguis arengades,
que són salades,
caga torrons,
que son més bons!

Un gatet li vull comprar.
Miau, miau, miau, farà el gatet.
Un gosset li vull comprar.
Guau, guau, guau, farà el
gosset.
Un porquet li vull comprar.
Oic, oic, oic, farà el porquet.

El dimoni escuat

Allà sota una penya
n'és nat un Jesuset;
nuet, nuet,(bis)
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; (bis)
La Verge responia:
- Per falta d'abriguet;
pobret, pobret,
per falta d'abriguet!
Pastors hi arribaren
allà a la mitja nit;
catric, catric, (bis)
veient que tots hi anaven
del gran fins el més xic;
catric, catric,
del gran fins el més xic.
A prop d'allí passava
un dimoni escuat;
patrip, patrap,(bis)
sentint tanta gatzara
a dintre s'ha ficat;
patrip, patrap,
a dintre s'ha ficat.
Els pastorets en veure'l
s'hi tiren al damunt;
patim, patum,(bis)
i tantes n'hi mesuren
que el deixen mig difunt;
patim, patum,
que el deixen mig difunt.

Fum, fum, fum!

Les dotze van tocant

El vint-i-cinc de desembre,

Les dotze van tocant

fum, fum, fum. (bis)

ja és nat el Déu Infant

Ha nascut un minyonet

fill de Maria. (bis)

ros i blanquet, ros i blanquet;

El Noi de la Mare
Què li darem a n'el Noi de la Mare?
Què li darem que li sàpiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneró

Fill de la Verge Maria,

El cel és estrellat

n'és nat en una establia.

el món és tot glaçat

Fum, fum, fum!

neva i venteja. (bis)

Què li darem al formós Infantó?

Allà dalt de la muntanya

La Mare i el Fillet

panses i figues i mel i mató.

fum, fum, fum. (bis)

estan mig morts de fred

si n'hi ha dos pastorets

i el Vell tremola. (bis)

Tampatamtam que les figues són verdes,

amb la pell i la samarra,

Josep a poc a poc

Si no maduren el dia de Pasqua,

mengen ous i botifarra.

encén allà un gran foc

Fum, fum, fum!

i els àngels canten. (bis)

Qui en dirà més gran mentida?

En mig de fred i neu,

Fum, fum, fum.(bis)

el foc d'amor d'un Déu

ja respon el majoral

el cors desglaça. (bis)

abrigadets, abrigadets;

amb gran cabal, amb gran cabal;
jo faré deu mil camades

Per això tot van cantant:

amb un salt totes plegades.

ja és nat el Déu Infant

Fum, fum, fum!

fill de Maria. (bis)

Deu ens dongui santes festes.
Fum, fum, fum! (bis)
Faci fred, faci calor
serà millor, serà millor,
de Jesús fem gran memòria
perquè ens vulgui dalt la glòria.
Fum, fum, fum!

Què li darem al Fillet de Maria?
Panses i figues i nous i olives,

Tampatamtam que ja maduraran.
maduraran en el dia del Ram.

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.

