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El dimoni escuat
Allà sota una penya/ n'és nat un Jesuset,/ nuet, nuet
Escoltem la nadala El dimoni escuat en veu de Cris Juanico, Núria Feliu i Dolors Boatella i, per
altra banda, interpetada en directe per Pau Riba i de Mortimers.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=u9QT_zNkFsM
Allà sota una penya
n'és nat un Jesuset,
nuet, nuet.
Allà sota una penya
n'és nat un Jesuset,
nuet, nuet.
Que n'és fill d'una 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.
El bon Josep li deia:
Jesús que esteu fredet,
pobret, pobret.
La verge responia:
per falta d'abriguet,
pobret, pobret,
per falta d'abriguet.
Pastors hi arribaren
allà a la mitjanit,
cric-cric, cric-cric.
Pastors hi arribaren
allà a la mitjanit,
cric-cric, cric-cric.
Mirant com tots hi anaven
del gran fins al més xic,
cric-cric, cric-cric,
del gran fins al més xic.
Comencen a alegrar-se
tot saltant i ballant,
galant, galant.
Comencen a alegrar-se
tot saltant i ballant,
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galant, galant.
Danses i contradanses
per alegrar l'infant,
galant, galant,
per alegrar l'infant.
Per la cova passava
un dimoni escuat,
carat, carat!
Per la cova passava
un dimoni escuat,
carat, carat!
Sentint tanta gatzara
també s'hi és posat,
carat, carat,
també s'hi és posat.
Els pastorets en veure'l
s'hi tiren al damunt,
patim, patum.
Els pastorets en veure'l
s'hi tiren al damunt,
patim, patum.
I tantes n'hi mesuren
que el deixen mig difunt,
patim, patum.
Que el deixen mig difunt.
Per fi surt el dimoni
d'allí bastant calent,
bon vent, bon vent.
Per fi surt el dimoni
d'allí bastant calent,
bon vent, bon vent.
I amb la cua entre les cames
se'n va dret a l'infern,
bon vent, bon vent.
Se'n va dret a l'infern.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=vaidaqPAoaw
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