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JESUSET
Puix la terra amb ah:gria
\'eu florir a Jesús nat.
Glò1:ia a vostre Fill, ~Iaria.
Jesuset nostre estimat.
El dimoni, a Déu fent gu<:rra,
estengué damunt la terra
les tenebres del pccal ;
quan a mitjanit sortia
el sol dintre 1'establia,
la foscor s'ha dissipat.
Angclds canten Ja nova,
la just kiu la pau troba
i a Betlem s'han abraçat ;
al mortal que ara es perdia
Déu del cel avui li em·ia
el Sl'U Fill i sa amistat.
AneU!, doncs, tots a adorar-lo;
com penyora d'estimar-lo,
regall!m-li ci cor dc grat
i cu surtir dc 1\:stablia
can km tol:-; amb akgria
a~rraï . s a sa bondat.
Puix la terra amb alegria
\'C'II flodr a Jest'is nat.
Lr.t'Í;-;

~1.
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OIDÀ
Oidà ! üid:'t !
Pescadors dc Galilea.

Lo bon Jesnscl
\'Os fa una barqueta.
La fa, com la creu,
d'tul tros d'olivera.
:\!entre en va teixint
:\faria la \'da
Oidà! Oidà!

Ell mateix un jorn
baixarà a la pesca
seguint d'un a m1
els mars de la terra.
Pescant pecadors.
Per la glt\ria ekrna.
Oidà! Oidà!
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LA TÚNICA
I

La J\lan: de Déu
filaYa, filava,
per fer un vcsti L
al Fi 11 nat suara ;
d·::l Cel angelds
li du ien la lla na,
li duien or fi,
or fi, seda i plata.
La ~la re dt.: J )~·u
fil<n·a, fila,·a ...
Oh ~la re dc DC:u,
Ye:-tiu la nostra :'111im:> ,
\'estiu-la amh amor,
que d Cor u~ inilam.1.

II
La :\larc dc Déu
cant<n-a, canta \'~L ••
La túnica fou
\'eslil d~: miracle:
erei xi a Jesús,
es feia més llarga ;
quan Ell ja és gran
li ,.a a mida l"ncant.
Oh :\Iare dc Déu,
'estiu la nostra :\nima;
\-estiu-la amb amor,
que el Cor us inflama.

i

m

D e la rau, rau,
nyiu, garranyiu, garranyiu, gar[ranyau.

La Mare dc Déu
plorava, plorava:
del Gòlgota al cim
soldats van jugant-se
del Fill, ai ! • morent
la túnica sacra ...
Ferien els daus
el Cor de la Mare.
La Mare de Déu
plorava, plorava.

Josep el tira a l'olla
amb uu gra de sal ;
ne com·ida els frares
i an els capellans.

}AU:'IIE G-\RCIA

c.o.

NIT SERENA DE NADAL
Té mil llanlions
la nit serena ;
bocins fulgurants
de lluna pkna.
Quina nit més rica
de cèlil':t llum,
dc dolça musica,
que l'aire alambica
dc nu'lgic perfum.
L'augusta grandesa
que inunda la nit,
posa u na promesa
de pau i dolcesa
en nostre esperit.

I una esgarrifança
de goig desbordat
omple d •esperança
la nit en bonança
que ens ha capti,at.

D. Puc;.\

EL PARDAL
Lo elia dc :;..Jadal,
Josep fa gran fesla ;
para la ballesta
i agafa un pardal.

També el senyor bisbe,
an el general,
els senyors canonges
i an els escolans.
També an el porrer
de la catedral ;
tots sc satisferen
d'aquell gros pardal.
FUM, FUM
La rabassa gloriosa
ja és al foc, com de costum,
i la taula és abundosa ,
mel i pomes, quin perfum!
S'és casada la pubilla,
el tcicr s'abranda en llm!l,
dins la llar el coure hi brilla,
dins la llar bon vi es consum.
Fum, fum, fum, el padrí canta.
Fum, fum, fum, tothom rcspou,
que ja arriba la nit Santa,
quan Jesús Ycnia al món.
La rabassa rcmosa,
la rabassa gloriosa
cremarà fins a Xadal,
fins que sigui tola plena
de torr011S de tota mena
la rabassa patriarcal.
Fum, fum, fum -una rondalla-,
la mainada escolta i calla,
l'avi conta: Fnrn, fum, fum!. ..
Era un rei i una prin cesa ..

(La padrina Iila i n:sa,
al tcicr s'hi mor la llum.)
La princesa fou rob:::.da
i a un bruixot en fou lliurada ...
(Al padrí li ,·e la son.)
Fum, fum, fum ... , ai la priuce~sa !. ..
(La padrina fila i resa ...
rou ca el gat dam u nl 1'e!'cou.)
La rondalla és acabada.
la rabassa ~s apagada ;
el tcier és sense llum ;
quina por: ai! que davalla
el bruixot d~ la rondalla!
Puja, puja, fum, fnm, fum.
, \:-\'1'0:'\1
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ESPINES
Ella està be:;ant
l'amorós I11fant
i ses galtes mira
que els llavis d<: Judes
també besaran
i plora i sospira.
Les flors que somriuen,
una a l'altra diuen:
per què plora tant?

Ella està bressant
l'amorós Infant;
tot bressant-lo mira
aquells peus i braços
que en creu clavara11,

i plora i sospira.

TRES BRESSOLS DE
L'INFANT JESÚS
El sol hriltr1

El :;ol ja brilla
pd mé111 que gi ra
.\Hcluia!
La

'i."ÍSII u

drls I\ 1 is

.\ncm a \'t.. U re el ~l!ll\ or.
qu" t'S un tendre minyó.
Allelnia!
Hrt'SSvl

i

aire cwg/.~~.

V1.'11in, n:niu,
oh gc:nl del múu,
que 1.:1 din l:s nat
i la nt:u fo11.

Canteu, ~:anlcu,
Rets i pastors.
Alll.'luia!
..\li eluïa!

]OA=-: CmtEI.Lo\S

L'ocellet que canta,
oint sa cmnplanla
respon gemega nl.
Ella va alletant
l'amorós Infant ;
alletant-lo mira
aquells dolços llm·is
que amb fel rosara u,
i plora i .sospira.
L'ànima que l'ama,
pobra v~rge!, exclama;
quin dolor tan gran !

Es ,.a endormiscant
l'amorós Infant ;
Difunt Ella mira
lo Fill que cadnvrc
sos braços rebra11,
i .rlora i sospira.

Pn àngel venia
per dar-li alegria,
se'n torna plorant.

J.
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NIT NADALENCA

ENMIG DEL BOU I EL
GRIS POLLÍ

Silenci ! ~ilenci !
no feu pas remor,
que dins l'establia
dorm un Tnfant.ó.

Enmig dd boll
i el gris pollí
dorm, dorm,
dorm, l'lt1fanl Did.

V t:tllen d bdl son

JOM.:p i

~laria.

.\lil àngels di vi ll;:,
mil bells serafins,
\'Olen tot cantant
ca nçon!:' a I lL·ud n: infant .

L' Angd als pastCJrs
la ?\m·a anuncia.

. \ adorar-lo vénen
portant-li un present,
i tam bé l'adoren
ds Reis d'Orient.

Enln: ks flors
de perfum fi
dorm, dorm,
donn l'Infant Di\'Í.

:-iilenci ! Sileuci '
'\o feu pas remor,
qu~.: dins l'establia
dorm un Infantó.
k~.:i de cels i terra,
CJUL fs nostre Senyor.

En aquest dia
solenmial,
dorm, dorm,
un Dl:u dcrnal.

] . :\1.
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JESÚS ESTÀ ESCOLTANT
El Nen Jesús està escollatll
lot e1 jorn,
d prec dds pecadors.
Els dics de: 1'Evangeli
a punt dc complir,
i ja Ja terra es prepara
per rebre el que ha dc \'enir.

~.:stan

El ?\en Jesús est~t esroltanl. ..

Jo vull que l'ànima meva
es lligui amb Jesús Infant,
per evitar que triomfi .
l'astúcia de Satan.
RI ?\en Jesús està c::'coltant... '

Trad.

L'ESTEL
L'estel t:sclata
de llum elL pi; la.
Blava q:lbtia
\·estt:ix la nit.
En dolç cnsonu1 i
dorm la nat u ra
t:xtasiada
per l'infinit.

::'{i el nm l sospira
ni l'aigua rantu
i l'au nochtrna
calla e1 sen ni t.
Pel prat fulgura
claror encantada.
Per l'herba passa
un rai.!:! d'est\.'!.

J.
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Quan ili u mina
la branca nua
les flors t:sclaten
al bes del cel.
}0.\X .-\L:\\'F.DR:\

GLÒRIA A DÉU
- Glòria a Déu ! Cantem ! Glòria
[a l'altura.
-Pau a la terra!
-!\fai més cap guerra !
-Uni més pecat !

-Pau als homes de bona volun[tat!
Els àngels:
- Pau a la terra!
Els homes:
- Mai més cap guerra!
-Mai més pecat!
Una vet~ dalt del cel:
-Pau als homes de bona volun[tat! Pau I
JOAN Al,A VEDlU

SERÀ EL PASTOR AMANT DE LA RAMADA
Serà el pastor amant de la ramada ; amb braç aplegarà els anyells
i els alça ni fins al st.:u si ; curós portarà els anyells dc llet... Aneu
tots vers ell els qui sofriu treball ; aneu tots vers ell els qui porteu pes
feixuc, i dl us l'alleugerirà. Porteu son jou í d'ell apreneu, que en ell
trobareu mansuetud i cor humil i haurà repòs el ''ostre esperit.
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Port,ldil : Fi¡:urts dc Pt::-H·hn•, de i{amou :\mudeu. (Foto propietüt Orft:ú Calnlil.)
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