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A Belén llegar 

A Betlem me’n vull anar 

Adornemos nuestra casa 

Alegrem-nos 

Allà en un pessebre 

Anem a Navata 

Ara ve Nadal 

Au, anem amics meus a Sibèria 

Blanc Nadal 

Caga tió 

Calendari d’hivern 

Cristo ya nació 

Cric-cata-crec 

De Josep i de Maria 

Desitgem un bon Nadal 

Ding, dong bells 

Ei, deséate una buenas fiestas 

El desembre congelat 

El dimoni escuat 

El foc 

El muñeco de nieve 

El nacimiento 

El ninot de neu 

El noi de la Mare 

El petit vailet 

El pobre alegre 

El rabadà 

El señor invierno 

El sopar de Nadal 

El trineu 

El verd avet fa vida 

Els dotze dies de Nadal 

Els nois davant del pessebre 

Els tres pastorets 

Els tres reis de l’Orient 

En el portal de Belén 

Enhorabuena 

Ep, desitja’t unes bones festes 

És la meravella de l’hivern 

¡Es Navidad! 

Escolteu, els àngels canten 

Està nevant! 

Frosty 

Fum, fum, fum 

Ha nascut el diví infant 

Hei, vés, doncs, i guaita-ho 

Ja som Nadal 

Ja ve Santa Claus 

Joia al vell sant Nicolau 

Joia en el món 

Joia i confort 

L’anunciació als pastors 

L’home de neu 

La cena de Nochebuena 

La dansa dels flocs de neu 

La fe del ciego 

 

La Virgen va caminando 

Les dotze van tocant 

Los Reyes Magos 

Mare, mare 

Molsa, pi i branques de grèvol 

Mundo feliz 

Nadala 

Nadala de Miecourt 

Neu i llum Aspen té 

No hi ha enlloc com a casa... 

On aneu pastorets 

Per Nadal és el moment 

Per l’aire fem camí 

Quan Nadal s’apropa 

Quan torna Nadal 

¡Que tengas felices Pascuas! 

Rudolf, se llama el reno 

Sant Josep i la mare de Déu 

Santa Claus arriba a ciutat 

Santa Nit 

Setze pesants tones 

Sobre el tejado 

Sons d’argent 

Tinguem tots un bon Nadal 

Ui, quin fred! 

Un mundo ideal 

Va a nevar 

Vaig veure entrar tres grans vaixells 

Vingué al clar de la mitjanit 

Virolet sant Pere 

 


