CANÇÓ DE NADAL (2011)
Antoni Tolmos – Enric Falguera
Camina per ciutat
un home encorbatat,
passeja un pèl distret
perquè té molt de fred.
El ossos li fan mal
i no sap que és Nadal.
El vell captaire brut suplica ben astut
una esplèndida almoina per a la seva boina.
Li donem el que cal,
tots sabem que és Nadal.
És Nadal,
arreu s’escolta un cant:
És Nadal,
ja ve Jesús infant!
És Nadal,
Alegres celebrem
És Nadal,
el joiós naixement!
El fred desembre fuig, tothom busca sopluig.
Els tres reis de l’Orient
cavalquen com el vent,
deixen fondes petjades
en el desert d’onades.
De dia i de nit
avancen sense fi
A la dolça claror
somriu nostre Senyor,
ens mira esperançat,
content i confiat.
L’estel marca el camí:
teixim un nou destí.

ARBRE DE NADAL (2012)
Antoni Tolmos – Tomàs Garcés
La Cova, pedra viva; desert, el camí ral.
Sota una llum freda, creix l a
́ rbre de Nadal.
El freguen ales d’àngel, hi canten els ocells.
Oh tenderol i prada! oh verda branca al vent!
Arbre de Nadal, Arbre de Nadal
Taronges d’or es tornen a l’arbre de Nadal.
Les branques d’aquest arbre la freda Cova han clos.
No deixen que se’n vagi l’alè calent del bou.
Pengem-hi els nostres somnis, que així els veurà l’Infant.
Taronges d’or es tornen a l’arbre de Nadal.

ESTIMO EL NADAL (2014)
Antoni Tolmos – Enric Falguera – Berta Casanova
Sota la neu, hi ha el so de l’hivern;
sota la veu, sento el teu batec.
Temps en que el grèvol,
canta la cançó, on no hi ha foscor.
Arriba el Nadal!
Warm candle glow, and feelings of joy.
At Christmas time, shade becomes light.
Green mistletoe, reminds me of the time
we spent together, and dreams come alive.
Estimo el Nadal. (Nadal)
Et vull prop de mi. (Nadal)
Seguint el camí, d’un remot anhel
claror d‘estel que il·lumina el nostre cel.
És temps de somniar!
És temps avui, de celebrar.
Sentir l’escalf, de la nostra llar,
l’aroma de la llum, penjada a la branca
que em porta a tu. Ja és Nadal!
Estimo el Nadal….
(shalalala)
Don’t let clouds take over.
Keep shining bright!
The stars above glow for all of us.
The best gift is life!
Estimo el Nadal…
Bon Nadal!
Merry Christmas!

NADAL AL TEU COSTAT (2016)
Antoni Tolmos – Enric Falguera – Berta Casanova

Ve el Nadal amb calor hivernal.
Arriba, de lluny, el fred desembre.
Reis d’Orient, somnis de llums i colors,
espurnes vora el foc i del pessebre.
En la fosca nit un vidre glaçat
garlandes i regals que sempre he somiat
Al fons del carrer et busco entre la gent.
Eclipsi de clarors dels bells aparadors.
Amb tu, amb tu, amb tu voldria, amb tu voldria estar.
Amb tu, amb tu, amb tu voldria, Nadal al teu costat.
Cauen flocs de neu que tots estimeu
Molsa i grèvol em recorden que no hi ets.
And on Christmas day snow on window panes,
waiting by the tree till you come home to me.
Amb tu, amb tu, amb tu voldria, Amb tu voldria estar
Amb tu, amb tu, amb tu voldria, Nadal al teu costat.
Let me share my hopes and dreams
And rigth now you’re here with me.
Even when you’re far away your heart is always mine.
Amb tu, amb tu, amb tu voldria, Amb tu voldria estar.
Amb tu, amb tu, amb tu voldria, Amb tu voldria estar.
Amb tu, amb tu, amb tu voldria, Nadal al teu costat.
Amb tu voldria estar
Close your eyes and feel the magic song
Tanca els ulls i escolta la cançó
Nadal al teu costat.

TRUCA NADAL (2018)
Antoni Tolmos – Enric Falguera – Berta Casanova

Arriba a poc a poc
la llarga nit d’hivern
amb pas lent i badoc
estén mantell etern.

If every child could feel
a bright light deep inside
together we could reach
the dreams we’ve always wished.

Enmig la fosca nit
del desembre arraulit
descansa un home blanc
amb la tendresa al flanc.

So close your eyes right now
and let yourself believe
may the light of star
shine upon everyone tonight.

És el ninot de neu
que per Nadal veieu
content i somrient
amb bufanda i barret.

Otra vez el tiempo pasa
de nuevo es Navidad,
en cada rincón de casa
se esfuma la oscuridad.

És el ninot de neu
que trist i sol deixeu
al carrer de nit
cobert de pluja i vent.

Luces, abeto y guirnaldas
llenan de felicidad
deseos que van al alma,
soñamos que es Navidad.

Truca el Nadal
Truca el Nadal (x2)

Truca el Nadal
Truca el Nadal (x2)
Obre els ulls d’aquests minyons
d’un demà ple d’il·lusions.

Obre els ulls d’aquests
minyons
d’un demà ple d’il·lusions.
Truca el Nadal
Truca el Nadal
Truca el Nadal

Truca el Nadal
Truca el Nadal
Truca el Nadal (x3)
Trucar el Nadal,
es Navidad.
Es tiempo de soñar.

S’ACOSTA EL NADAL (2020)
Antoni Tolmos – Enric Falguera – Berta Casanova
Ve l’hivern, cru i feréstec
Duu l’anhel, d’un nou viatge.
Lluny d’aparadors, de llums i colors,
nàufrags valents, nens d’Orient.
Everything seems so unreal.
When dawn comes darkness becomes light.
Hold me in your arms, give me wings to fly
Now I believe there’s a chance.
S’acosta el Nadal, temps de festejar
entre el vesc, torrons i regals.
I si tu i jo no perdem l’esperança
d’un món més igual. Això sí que és Nadal!!
Con fulgor de nuevo día
ven la luz que así los guía.
Comparten ilusión, nos llena el corazón
juntos en un nuevo hogar.
S’acosta Nadal, temps de festejar
entre el vesc, torrons i regals.
I si tu i jo no perdem l’esperança
d’un món més igual.
Això sí que és Nadal!!
S’acosta el Nadal, temps de festejar
entre el vesc, torrons i regals.
I si tu i jo no perdem l’esperança
d’un món més igual.
Això sí que és Nadal!!
Això sí que és Nadal!!
Això sí que és Nadal!!

