
Cantaires dels Blaus

Gent de muntanya         

Molt lent:
Som gent feliç som gent feliç
farem el cim, farem el cim;
Som gent feliç farem el cim.
Aquí a la va………...ll Aquí a la vall 
Resta la tenda
Au, vinga nois que ja sortim.  

Molt ràpid:
El cel es clar   El cel es clar
I L´aire es pur   I l´aire es pur
Vers les muntanyes tots pujem
Aqui a la va………….ll  Aquí a la vall
Resta la tenda
De la natura gaudirem.     

Molt lent:
Al retornar,
Al retornar,
Al campament
Al campament
Vora del foc seiem contents,
Ja descanse………….m
Ja descansem
Prop de la tenda
Xarrem, menjem també cantem.

Molt ràpid:
Som gent feliç  Som gent feliç;
Hem fet el cim Hem fet el cim,
Som gent feliç, hem fet el cim
Aqui a la va………….ll Aquí a la vall
Ja hem tornat  i la jornada s´ha acabat

Final:
SOM GENT FELIÇ!!



Cantaires dels Blaus

Estem preparant el Concert de Nadal per el proper mes de Desembre en el 
nostre local social que consistirà amb una “Cantata amb lectura de fragments 
del Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra”

Ai, Aire

Ai, aire d´aquesta nit!
quina sentida de rosa
hi ha en l´aire gelat que es posa
sobre el pols esfereït?

Ai, aire d´aquesta nit!
dins la teva covardia 
i en la gira del teu llit,
home nafrat de cada dia,
tremola el mot que el llavi no diria



Cantaires dels Blaus

En el transcurs de la lectura s´ aniran intercalant Nadales, com ara:  

Joia en el món

Tots: Joia en el món! Jesús és nat! Oh, terra! El teu Senyor

Dones rep amb amor i humilitat,
Tots: i canta a sa llaor i canta a sa llaor;
Dones: i canta, i canta a sa llaor.

Tots: Joia en el món! Amb nostres cants lloem el Salvador.
Dones: Muntanyes, rius, comes i plans,

Tots: ens facin de ressò, ens facin de ressò;
Dones: ens facin, ens facin de ressò.

Tots: Joia en el món! Des del coval, Jesús ens obrirà,
Dones: del Paradís l´auri portal,
Tots: i allí ens acollirà, i allí ens acollirà;
Dones: i allí, i allí ens acollirà.


