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1. Fum fum fum 

 
Vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum. x2 
Ha nascut un minyonet ros i blanquet, ros i blanquet;  
Fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia. Fum, fum, fum.  
 
Aquí dalt de la muntanya fum, fum, fum x2 
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 x2 
ja respon el majoral amb gran cabal, amb gran cabal;  
jo faré deu mil camades amb un salt totes plegades. fum, fum,  …   fum! 
 
 
 
2. Ding dang dong (Jingle Bells)  

 
Per damunt la neu, lleuger, dalt d'un trineu,  
pels camps corro rabent, alegre i somrient;  
fent dringar els cascabells com argentins joiells, 
res bo no trobareu com viatjar dalt d'un trineu. 
 
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong!  
Dringueu sens parar, anar en trineu és divertit tant de dia com de nit! 
Ding, dang, dong!Ding, dang, dong! Dringueu sens parar, 
i en la Nit d'aquest Nadal correrem tots al Portal! 
 
(bateria) 
 
Tot cobert de neu llevat del nostre cor, 
per 'xò tots junts cantem la cançò del trineu, 
i voli la il·lusió amb aquesta cançó 
i així de molt bon grat s'afermi la nostra amistat. 
 
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong!  
Dringueu sens parar, anar en trineu és divertit tant de dia com de nit! 
Ding, dang, dong!Ding, dang, dong! Dringueu sens parar, 
i en la Nit d'aquest Nadal correrem tots al Portal! 
i en la Nit d'aquest Nadal correrem tots al Portal! 
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3. El noi de la mare  

 
Què li darem en el Noi de la Mare? 
Què li darem que li sàpiga bo? 
Li darem panses amb unes balances, 
Li darem figues amb un paneró 
 
(Piano) 
 
Què li darem al fillet de Maria? 
Què li darem al formós infantó? 
Panses i figues i nous i olives, 
panses i figues i mel i mató. 
 
(Piano) 
 
Tam, pa-tam-tam, que les figues són verdes, 
Tam, pa-tam-tam, que ja maduraran. 
Si no maduren el dia de Pasqua 
Maduraran en el dia del Ram 
 
Si no maduren el dia de Pasqua 
Maduraran en el dia del Ram 
 
 
 
4. Ara ve Nadal (Funky) 

 
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 
Ara ve Nadal menjarem torrons i amb una guitarra cantarem cançons  
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5. El pessebre (All Stars - Smash Mouth) 

 
Quan faig el meu pessebre, m’agrada fer la meva 
barrejo els personatges com cal 
a prop de l’establia, amb jesús i la maria 
hi poso el cat noir i ladybug 
el xai shaun pastura entre el ramat d’ovelles, 
procurant sortir-se’n sempre amb la seva 
no gaire lluny l’estan vigilant 
rabell, chase, marshall, zuma i skie 
sigui petita o sigui gran, qualsevol figura pot ser important, 
podem trobar-li el seu lloc, millor si és a la vora del foc 
 

Mira quin pessebre, tan ple de sorpreses 
mira les figures, semblen ben despertes 
totes miren al cel i veuen com brilla el meu estel. 

 
De dimoni hi poso el darth vader 
sant gabriel no és altre que luke skywalker 
no he decidit qui serà el caganer, 
podria ser el chewbacca o el ioda també 
mes enllà, dins la pokeball, 
s’hi amaga el pikachu fins que surti el sol, 
i entre els pastors van desfilant, 
la elsa, la anna i la shimmer i shine! 
 

Mira quin pessebre... 
 
Quan faig el meu pessebre i el món es ple de gebre 
jo jugo amb les figures fins tard  
mon germà, que estava esperant 
s’hi fica dins fent de godzilla gegant, 
al seu pas tot ho va arrassant 
i el blaze s’ho mira i no se n’adona 
que los descendientes li han punxat la roda 
l’àngel del cel ho està anunciant, 
i l’escolten el batman i l’spiderman 
sigui petita o sigui gran, qualsevol figura pot ser important, 
podem trobar-li el seu lloc, millor si és a la vora del foc 
 

Mira quin pessebre 
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6. Santa Baby 

 
Santa Baby alip a sable under the tree 
For me I've been an awful good girl 
Santa Baby and hurry down the chimney tonight 
 
Santa baby an out of space convertible too 
Light blue I'll wait up for you, 
Santa baby and hurry down the chimney tonight 
 

Think of all the fun I've missed 
Think of all the fellas that I haven't kissed 
Next year I could be oh so good 
If you'll check off my Christmas list 

 
Santa honey I want a yacht and really that's not 
A lot I've been an angel all year 
Santa Baby and hurry down the chimney tonight 
 
(Guitar) 
 

Come and trim my Christmas tree 
With some decorations from Tiffany 
I really do believe in you 
Let's see if you believe in me 

 
Santa Baby forgot to mention one thing 
A ring and I don't mean on the phone 
Santa Baby and hurry down the chimney tonight 
 
(piano) and hurry down the chimney tonight 
 
(piano) and hurry down the chimney tonight 
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7. M’agrada el Nadal  (Dàmaris Gelabert) 

 
M’agrada el Nadal, faig petons i regals, 
els carrers i els balcons plens de llums i colors. 
M’agrada el Nadal un pessebre com cal, 
pastorets i torrons i cançons vora el foc. 
 
Quan miro la nit veig el vidre entelat, 
i escric amb el dit “Bon Nadal” i un desig. 
 

Vull pujar dalt del cel per fer surf amb l’estel, 
fins l’estrella d’Orient que s’apaga i s’encén. 
Vull un somni de neu per baixar amb un trineu. 
Poder veure al rei blanc fent de mag un instant,  
M’agrada el Nadal… 

 
M’agrada el Nadal, faig petons i regals, 
els carrers i els balcons plens de llums i colors. 
M’agrada el Nadal un pessebre com cal, 
pastorets i torrons i cançons vora el foc. 
 
Quan miro la nit veig el vidre entelat, 
i escric amb el dit “Bon Nadal” i un desig. 
 

Vull pujar dalt del cel per fer surf amb l’estel, 
fins l’estrella d’Orient que s’apaga i s’encén. 
Vull un somni de neu per baixar amb un trineu. 
Poder veure al rei blanc fent de mag un instant 
 
Vull un tall de torró pel pastor Rovelló 
i carbó dins d’un sac pel dimoni escuat. 
Vull que em donis cançons i un sac ple de petons 
i un dibuix d’aquest món sense mals ni canons. 

 
M’agrada el Nadal, faig petons i regals, 
els carrers i els balcons plens de llums i colors. 
M’agrada el Nadal un pessebre com cal, 
pastorets i torrons i cançons vora el foc. 
 
 
 



 

Torre de la Llebre Christmas Band 2017  

8. Hacia Belén va una burra rin,rin. 

 
Hacia Belén va una burra rin,rin. 
Yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eché un remiendo, yo me lo quité.  
Cargada de chocolate, 
 
Lleva su chocolatera rin,rin. 
Yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité. 
su molinillo y su anafre, 
 

María, María, ven acá corriendo, 
que el chocolatillo se lo están comiendo.  
María, María, ven acá corriendo, 
que el chocolatillo se lo están comiendo. 

 
En el Portal de Belén rin,rin. 
Yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité. 
han entrado los ratones. 
 
Y al bueno de San José rin,rin. 
Yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité. 
le han roído los calzones, 
 

María, María, ven acá corriendo, 
que el chocolatillo se lo están comiendo.  
María, María, ven acá corriendo, 
que el chocolatillo se lo están comiendo. 

. 
 
 
9. Feliz Navidad 

Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, 
Próspero año y felicidad  
… 
I wanna wish you a merry Christmas x3 
From the bottom of my heart 


