
ENTRADA 
 

1. BONS AMICS 

Bons amics que heu vingut de tot cor  

i cerqueu molt endins i amb amor  

i heu sentit en el fons una crida.  

Sou vosaltres, som nosaltres bons amics. (2)  

Bons amics que viviu arreu del món  

i cerqueu pel camí un tresor,  

no volteu rodamons per la vida.  

Sou vosaltres, som nosaltres bons amics. (2)  

Bons amics que estimeu de debò perquè Deú 

us ha fet un gran do,  
compartir el que som cada dia.   

Sou vosaltres, som nosaltres bons amics. (2)     

 

2. GLÒRIA A VÓS, OH CRIST SENYOR 

Glòria a Vós, oh Crist, Senyor,  

que ens heu donat la vida.  

Que la Paraula vostra 

resti sempre en el nostre cor. 

Tots hem viscut amb joia 

les vostre meravelles. 

Feu que la nostra història 

trobi en vós l'acabament. 

Vós heu vingut avui, Senyor,  

enmig del vostre poble. 

Guardeu la vinya que heu plantat, 

l'obra de les vostres mans. 

Vós sou el nostre Bon Pastor 

que ens guieu amb fermesa; 

amb vós anem fent dret camí 

vers la vida eterna. 

Glòria a vós, oh Pare etern 

i al vostre Fill, Senyor del món, 

i a l'Esperit que ens fa cantar 

la lloança de glòria. 

 

3. HEM VINGUT AQUÍ SENYOR JESÚS 

Hem vingut aquí senyor Jesús, seduïts pel teu 

sant esperit, confiem en la teva paraula que 

ens parla dintre el cor.  

Prop del teu amor volem restar, sabedors que 

sempre ets fidel, deixarem que ens omplis 

d’alegria i t’obrirem el cor. 

Glòria, glòria, sempre seràs nostre Senyor, 

(bis) 

 

Tu transformaràs les nostres vides. En la teva 

pau caminarem i aprendrem de Tu com és el 

Pare i Ell ens farà forts. 

Creixerem units en l’esperança. Fes de tots 

nosaltres homes nous que proclamin per tota 

la terra que sou nostre Senyor. 

Glòria, glòria, sempre seràs nostre Senyor. (bis) 

                   

4. HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS 

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS,  

POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL. 

HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR  

LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 

    Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro,  

mi alma es tu aliento divino,  

tu sonrisa en mis ojos está. HOY SEÑOR… 
 

    Gracias, Padre, tú guías mis pasos,  

tú eres la luz y el camino,  

conduces a ti mi destino  

como llevas los ríos al mar. HOY SEÑOR 

    Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,  

y quieres que siga tu ejemplo  

brindando mi amor al hermano,  

construyendo un mundo de paz. HOY SEÑOR 

 

5. ESPERIT DEL SENYOR 

L’Esperit del Senyor vindrà a vosaltres.  

No tingueu por d’obrir de bat a bat  

el vostre cor al seu amor. (2)  

     Ell transformarà les vostres vides,  

us donarà un cor per estimar;  

serà foc que purifica, força en l’actuar. 
 

     Ell transformarà les vostres penes,  

us sabreu fills seus ben estimats;  

vostres cors obriu joiosos a la llibertat.  
 

     Ell enfortirà tota feblesa,  

us dirà com heu de pregar;  

posarà en els vostres llavis paraules de bondat.  
 

     Ell canviarà tota tristesa  

pel gran goig de la fraternitat;  

vostres cors obriu joiosos a la llibertat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. OBRIM CAMINS 

     Obrim camins a la esperança,  

Obrim camins sense tardança, 

Obrim camins que el món avança, 

Obrim camins ara mateix. 

     Obrim camins a cops de vida, 

Obrim camins és nostra crida, 

Obrim camins de joia i vida, 

Obrim camins ara mateix. 

     Obrim camins, Crist ens espera, 

Obrim camins, i ens allibera 

Obrim camins en primavera, 

Obrim camins: ara mateix. 

 

7. POBLE DE DEU POBLE EN MARXA 

Poble de  Déu, poble en marxa,  

junts fem camí.  

Poble de Déu, Església que avança,  

el regne ja és aquí (bis)  

1. Camina al llarg del temps,  

travessa mars pregons,  

tan lluny sovint els seus pastors,  

tan a prop d'ell el Crist lluminós.  

És barca, és vela,  

és signe i és combat.  

Poble mogut per l'Esperit,  

és Poble que canta la vida!  

2. En lluita per la pau,  

som veu dels sense veu,  

que és fosc sovint nostre dolor,  

que és dolç el gest de germanor.  

Som força, som vida,  

som llum, som amor.  

Poble mogut per l'Esperit,  

som Poble que estima la vida!  

3. Arrelats allà on som,  

oberts a tot el món,  

enfront del mal tan impotents,  

el Crist en creu ens fa valents.  

Som lluita, som denúncia,  

som pau, som amistat.  

Poble mogut per l'Esperit,  

som Poble que dóna la vida! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. QUAN DESVETLLAREM ELS CORS 

Quan desvetllarem els cors  

a la veu del Déu vivent, 

junts retrobarem la font de llibertat; 

quan aixecarem les mans 

per cantar al Déu vivent, 

junts retrobarem la llum d'un nou demà. 

Ell sabrà trencar les armes, 

Ell sabrà canviar els cors; 

Ell eixugarà les llágrimes, 

Ell farà fugir les pors. 

Quan desvetllarem els cors… 

No més nits sobre la terra: 

Ell vindrà com un gran foc. 

No més odi ni més guerra: 

Ell farà el món tot nou. 

 

9.  TU ETS EL NOSTRE DÉU 

Tu ets el nostre Déu, Salvador! 

Volem seguir els teus camins: 

som aquí, Senyor! 

Com Abraham i Samuel, 

Isaïes i Moisès, 

com tant d’altres, et vull dir: 

Tu ets el nostre Déu... 

Oh! Senyor, Pare dels sants, 

no ens demanis coses grans, 

sinó que et sapiguem dir: 

Tu ets el nostre Déu... 

Quan estens la teva mà, 

Amagat en el germà, 

sense espera t’hem de dir: 

Tu ets el nostre Déu... 

Quan em vinguis a buscar 

per portar-me al més enllà, 

fes que estigui a punt de dir: 

Tu ets el nostre Déu... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



10. VIENEN CON ALEGRIA 
 

VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 

CANTANDO VIENEN CON ALEGRIA, SEÑOR, 

LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR, 

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. / (2) 

     Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

     Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano  

que nacen del bien y la verdad. 

 

PARE NOSTRE 
 

11. EN EL MAR HE OIDO HOY  

En el mar he oído hoy, Señor tu voz que me 

llamó y me pidió que me entregara a mis 

hermanos. 

Esa voz me transformó, mi vida entera ya 

cambió y sólo pienso, Señor, en repetirte: 

PADRE NUESTRO EN TÍ CREEMOS 

PADRE NUESTRO TE OFERECEMOS 

PADRE NUESTRO NUESTRAS MANOS, 

HERMANOS. 

Cuando vaya a otro lugar contigo te quiero 

llevara mi familia y mis amigos y seguirte. 

Porque Tú eres el amor, porque tu nombre es 

la verdad. Porque jamás me cansaré de 

repetirte: 

PADRE NUESTRO… 

12. PARE NOSTRE (KAIROI) 

Pare nostre que esteu en el cel. 

Sigui santificat el vostre nom 

vingui a nosaltres el vostre Regne. 

Faci’s la vostra voluntat aquí a la terra 

com es fa en el cel. 

El nostre pa de cada dia 

doneu-nos, Senyor, el dia d'avui 

i perdoneu les nostres culpes 

així com nosaltres perdonem. 

No permeteu que nosaltres 

caiguem en temptació. 

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 

No permeteu que nosaltres  

caiguem en temptació, ans deslliureu-nos 

de qualsevol mal. Amén. 

 

 

 

13. PARE NOSTRE (S. GARFUNKEL) 

Pare nostre, tu que fas 

que estimem la veritat, 

que el Regne que se'ns va predicar 

siga prompte dins el nostre món 

i que l'amor que el teu fill ens va deixar 

que es l'amor, habiti en nosaltres. 

I amb el pa de la unitat 

dóna’ns, Crist,  la teva  pau, 

i deslliura'ns sempre de tot mal, 

com nosaltres fem amb els germans. 

No permetis que caiguem en temptació. 

Oh Senyor! dóna’ns amor i pau. 

 

PAU 

14. AGERMANATS ANIREM 

CAMINANT 

Agermanats anirem caminant,  

sota un cel ben blau. Joiosos himnes 

ressonaran, d’amor i de pau (bis) 

15. AMB LES MANS AGAFADES 

Amb les mans agafades amb Jesus jo vaig (3) 

Allà on ell va… 

16. EVENU SHALOM 

Evenu shalom alejem (3) 

Evenu shalom, shalom, shalom alejem. 

Sigui la pau amb nosaltres (3) 

Que resplendeixi sempre, 

sempre en tots la pau. 

Que sea la paz con nosotros (3) 

que con nosotros siempre, 

siempre esté la paz. 

Et la paix soit avec nous (3) 

qu’avec nous joujours, toujours soit la paix 

17. MANS A LES MANS 

Mans, mans, mans a les mans(4) 

    Deixem les tristeses, deixem els afanys. 

Posem tot seguit les mans amb les mans. 

I així reviurem un amor d’infants, 

Que compartirem amb tots els germans. 
 

    El dia s’atansa, joves i més grans, 

Tenim l’esperança posada a les mans. 

I sols ajuntant-les Podrem construir, 
Un món que gemega i que vol florir. 

 

 



18. PAZ SEÑOR 

Paz, Señor en el cielo y la tierra paz, Señor 

en las olas del mar.  

Paz, Señor en las flores que mueves, 

sin saberlo, la brisa al pasar. 

Tú que has hecho las cosas tan bellas, Tú que 

has dado una vida fugaz, pon, Señor, tu 

mirada sobre ellas y devuelve a los hombres 

tu paz. 

Hoy he visto, Señor en el cielo suspendido en 

un rayo de luz dos palomas que alzaban el 

vuelo con las alas en forma de cruz. 

Haz, Señor que vuelvan a la tierra las 

palomas que huyeron ayer  

y la llama que mueve la tierra se confunda 

con paz y amor. 

Paz, paz, paz y amor Paz, paz, paz y amor. 

 

19. OH, QUIN GRAN GOIG 
 

Oh, quin gran goig, quina joia, 

quan els germans s'estimen! (2)  

 

Oh, quin goig tan gran 

quan els germans s'estimen! (2) 

 

 

20. QUE LA PAU ENS ACOMPANYI 

Que la pau ens acompanyi  

per camins de veritat.  

Tots els jorns de nostra vida;  

pau de Crist ressuscitat.  

Cors oberts a l’esperança  

d’una nova creació,  

oferim la pau als homes  

com a signe de l’amor. 

21. UNINT LES MANS 

Unint les mans, germans, 

veureu quins prodigis pot fer l'amor; 

Unint les mans, germans, 

Veureu en la pau abraçar-se el món. 

L'amor dóna força al caigut,  

ningú més potent que l'amor. 

Si el cor desfalleix de neguit, 

et dóna esperança l'amor. 

Si el cor desfalleix de neguit, 

et dóna esperança l'amor. 

Unint les mans, germans... 

L'amor dins la fosca fa llum, 

i el pobre, fa lliure i seré. 

No fiblen les guerres allà, 

a on regna per sempre l'amor. 

No fiblen les guerres allà, 

a on regna per sempre l'amor. 

Unint les mans, germans... 

Qui troba l'amor a trobat, 

la font de la vida sens fi. 

Anem a l'altar del Senyor, 

beurem de l'amor el bon vi, 

Anem a l'altar del Senyor, 

beurem de l'amor el bon vi. 

 

 

COMUNIÓ 
 

22. AUNQUE YO DOMINARA  

Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el 

lenguaje del cielo supiera expresar, 

solamente sería una hueca campana 

si me falta el amor. 

SI ME FALTA EL AMOR, NO ME SIRVE 

DE NADA. SI ME FALTA EL AMOR, 

NADA SOY. (2) 

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña si me 

falta el amor. 

Aunque yo desvelase los grandes misterios y 

mi fe las montañas pudiera mover, no tendría 

valor, ni me sirve de nada si me falta el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. BENAURANCES (KAIROI) 

Serem feliços en la pobresa  

si amb les mans buides veiem l’amor de Deu,  

si a l’esperança obrim el cor  

Deixem-ho tot i guanyarem el cel. 

Serem feliços en la humilitat  

si ens fem petits i amb el cor senzill  

sera la nostra heretat , la terra, la terra.   

SI EL GRA DE BLAT NO CAU A TERRA I 

MOR ÉS IMPOSIBLE QUE DONI FRUIT. 

AQUELL QUE DONA LA VIDA PER AL 

SEU GERMÀ TINDRÀ SEMPRE AL 

SENYOR.   

Serem feliços en compartir,  

donant de franc quelcom del nostre temps  

a qui se sent sol i oblidat.  

Podrem gaudir la vida al Regne etern  

Serem feliços si som transparents  

Si se’ns llegeix als ulls sinceritat.  

Podrem sentir dins del cor  

el Deu vivent, el Deu vivent.   
 

 

Serem feliços cercant la pau, 

trencant cadenes, vivint en llibertat. 

Si desterrem rancúnies i odis  

esdevindrem fills del Pare estimat. 

Serem feliços si som perseguits  

quan perdonem aquell qui ens ha ofes.  

El nostre anhel no sera  

mai destruit, mai destruit.         

 

24. CRISTO TE NECESITA 

Cristo te necesita para amar, para amar, 

Cristo te necesita para amar.  

No te importen las razas ni el color de la piel, 

ama a todos como hermanos y haz el bien. 

Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. 

Al humilde y al pobre dale amor.  

Al que vive a tu lado dale amor, dale amor,  

al que viene de lejos dale amor. 

Al que habla otra lengua dale amor, dale 

amor, al que piensa distinto dale amor. 

Al amigo de siempre dale amor, dale amor,   

y al que no te saluda dale amor.  

Cristo te necesita para amar, para amar, 

Cristo te necesita para amar. 

 

 

 

 

 

 

25. EL SENYOR ET CONVIDA  

El Senyor et convida  

a seure a taula amb ell. (2) 

Digues si, digues si: el seu cos es per a tu,  

i aquest vi germà que ompli el teu cor. (2) 

Junt amb els germans ofereix-li el teu cor. 

és ell qui et crida a deixar-ho tot; 

i possa damunt l'altar tot allò que més vols; 

la vida, la joia, i tot l'amor 

26. EL SENYOR HA FET EN MI 

El Senyor ha fet en mi meravelles. Sant, el 

seu nom! 

1.-La meva ànima magnifica el Senyor, 

el meu esperit celebra Déu que em salva 

2.-perquè ha mirat la petitesa de la seva 

serventa, des d’ara totes les generacions em 

diran benaurada 

3.-perquè el Totpoderós obra en mi 

meravelles. El seu nom és sant. 

4.-i l’amor que té als qui creuen en ell, 

s’estén de generació en generació. 

5.-Les obres del seu braç són potents: 

dispersa els homes de cor altiu 

6.-derroca els poderosos del soli,  

i exalça els humils. 

7.-Omple de béns els pobres,  

i els rics se’n tornen sense res. 

8.-Ha protegit Israel, el seu servent, 

com ho havia promès als nostres pares; 

9.-s’ha recordat del seu amor a Abraham i a 

la seva descendència per sempr 

10.-Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant, 

ara i per sempre i pels segles. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. EN TU TROBEM LA VIDA 

1.-Senyor que comparteixes el teu pa i el vi, 

amb els qui tu coneixes i tens com amics, 

nosaltres estimem aquest gest teu i el teu do: 

En tu trobem la vida, Jesucrist ,  Senyor! 

2.-Aquesta Eucaristia, Pare de bondat, 

recordi aquell gran dia de la llibertat; 

nosaltres seguirem el teu camí sense por:    

En tu trobem la vida, Jesucrist, Senyor! 

3.-Aplega'ns en el Regne que ens has 

preparat, l'amor amb que tu estimes ens hi ha 

convidat. Amb fe i amb alegria l'esperem, i 

amb dolor:                                                    

En tu trobem la vida, Jesucrist, Senyor! 

4.-La nostra vida sigui com el pa i el vi, 

"mireu-los com s'estimen", el món pugui dir. 

Que el nostre testimoni sigui sal i llavor:    

En tu trobem la vida, Jesucrist, Senyor! 

28. ÉS TANT A PROP MEU 

ÉS TAN A PROP MEU,  

ÉS TAN A PROP MEU,  

QUE FINS I TOT EL PUC TOCAR.  

JESúS ÉS AQUí.  

No busqueu Déu en les estrelles  

ni el busqueu en els plecs de la mà.  

Molt a prop el tens, un xic amagat.  

Ell t'espera en el teu germà.  
 

El mateix Jesús que ara se'ns dóna  

t'espera entre la multitud  

en el marginat, en l'home aturat,  

en pobles sencers que hem oblidat.  

Ell és qui t'espera cada dia  

al carrer, a casa, en el treball  

en qui pateix, en aquell malalt,  

en el jove que tens al davant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  GRACIAS QUIERO DARTE 

Gracias quiero darte por amarme. 

Gracias quiero darte yo a ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí. 

Gracias por amarme a mi también.              

Yo quiero ser, Señor amado, 

como el barro en manos del alfarero. 

Toma mi vida, hazla de nuevo, 

yo quiero ser un vaso nuevo. (2) 

Te conocí y te amé.  

Te pedí perdón y me escuchaste. 

Sí, te ofendí perdóname Señor, 

pues te amo y nunca te olvidaré. 

30. HEM BEGUT SENYOR  

Hem begut, Senyor, la teva copa  

asseguts a taula junt amb Tu,  

sabem el destí dels qui et segueixen,  

de tots els qui amb Tu menjaran el mateix pa.  

Hem begut, Senyor, la teva copa  

acceptant també la teva mort,  

però estem segurs que al teu Regne  

en beurem el vi de la nova amistat.  

Hem begut, Senyor, la teva copa  

asseguts a taula junt amb Tu,  

volem ser fidels al teu missatge  

estimant els homes tal com Tu has estimat.  

És un glop amarg el testimoni  

que amb la nostra sang haurem de dar,  

però estem segurs que al teu Regne  

en beurem el vi de la nova amistat. 

31. JESUCRIST ENS HA ESTIMAT 

Jesucrist ens ha estimat  

com ningú mai no ha estimat.  

Pels camins d’aquesta nit  

ens va guiant com un estel.  

Quan partim el pa sagrat,  

ens fa el do del seu amor:  

és el pa de l’amistat el pa de Déu.              

Cos sagrat! Menja i seràs fort.  

Calze sant! Beu la meva sang,  

que Jo sóc la Vida, i Jo sóc l’Amor.  

Oh Senyor, reuneix als homes en l’Amor.     

Jesucrist ens ha estimat  
com ningú mai no ha estimat.  

Per la gent de Natzaret  

era el fuster i era l’amic.  

Amb les mans ha treballat,                         

com fas tu i com faig jo.  

Sap els que és amb la suor guanyar-se el pa. 

 

  



32. LES MANS OBERTES 

Les mans obertes davant vós, Senyor:  

el pa de cada dia;  

les mans obertes davant vós, Senyor:  

i el vi de l'alegria!  

1. Deu-nos un cor obert a la Paraula,  

som una terra on heu sembrat.  

Deu-nos un cor obert a tots els homes,       

per compartir el pa i l'amistat  

2. Deu-nos un cor obert a l'esperança  

que el vostre Regne arribarà.  

Deu-nos un cor obert a tots els homes,      

deu-nos un cor per estimar 

 

33. JESÚS, ET VULL ESTIMAR 

 

JESÚS ET VULL ESTIMAR: 

FES-ME VEURE EL TEU ROSTRE         

EN EL ROSTRE DEL GERMÀ. 

Has tingut set i no t’he donat de beure 

t’he vist amb fam i no he compartit el pa. 

Has tingut por i no t’he donat coratge, 

t’he vist caigut i no t’he sabut alçar. 

Has estat pres i no t’he vingut a veure,  

t’he vist plorar  i no t’he donat consol. 

Has estat sol i no t’he brindat ajuda, 

t’he vist perdut i no t’he donat la mà. 

 

34. NO FIXEU ELS ULLS 

No fixeu els ulls en ningú més que en Ell (2)  

No fixeu els ulls en ningú més (2) 

No fixeu els ulls en ningú més que en Ell.  

No espereu amic en ningú més que en Ell 

Només Ell és el camí i la veritat. 

35. NO PODEM PAS CAMINAR 

No podem pas caminar  amb fam, set i calor. 

L'aliment del vostre Cos  

ens dóna forces, Senyor.                                                      

1.- Menjant el Pa de vostre amor                 

serem més cristians   

i ens estimarem de veritat,                         

units tots els germans.                                    

2. Així el desert travessarem                    

valents sens defallir.  

Trepitjant la sorra d'aquest món               

farem el llarg camí.                                        

3. Farem camí seguint fidels                          

el vostre manament,   

fins a reposar a la vostra llar                        

per sempre, eternament.  

36. TOTS AQUELLS QUI ESTIMEN  

Tots aquells qui estimen ser pobres 

entraran al regne del cel. 

BENAURATS SERAN 

I HEREUS D’UN CEL ETERN 

BENAURATS SERAN PROP DE DÉU. 

Els qui amb cor sincer s’humilien 

fins la terra i tot serà d’ells. 

Els qui aquí gemeguen i ploren 

consolats seran certament. 

Tots aquells qui volen justícia 

saciar podran fam i set. 

Els que al seu germà compadeixen, 

compadits seran també ells. 

Tots els nets de cor entre els homes 

cara cara, al cel, veuran Déu. 

Els qui sembren pau mentre viuen, 

s’anomenaran fills de Déu. 

Els qui el món enjust persegueixi 

guanyaran el regne del cel. 

37. TU HAS PASSAT VORA L’AIGUA 

 

Tu has passat vora l’aigua,  

jo tenia calades les xarxes,  

els rems dormien damunt la barca. 

Senyor, m’has mirat estimant-me  

I he comprès que tu em cridaves. 

A la platja he deixat rems i barca, 

Junt amb tu cercaré un altre mar. 

Tu m’has cridat a seguir-te 

per les ones on l’home naufraga 

quan mor la brisa de l’esperança. 

Tu ets l’amic dels qui lluiten, 

dels qui porten pel vent i la calma 

   les xarxes plenes, camí de l’alba. 

 

38. TU HAS VENIDO A LA ORILLA 

Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a 

sabios ni a ricos, tan sólo quieres que yo te 

siga. 

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo 

has dicho mi nombre en la arena he dejado 

mi barca junto a ti buscaré otro mar. 

Tú sabes bien lo que tengo.                           
En mi barca no hay oro ni espadas,             

tan sólo redes y mi trabajo. 

Tú necesitas mis manos,                               

mi cansancio que a otros descanse,            

amor que quiera seguir amando. 



39.  VULL, SENYOR MEU 

Vull Senyor meu, agrair el que fas amb mi. 

Vull cantar fort, pel gran goig que em fas 

sentir. Gràcies per la vida, gràcies pel treball, 

gràcies pel somriure, gràcies pels germans. 

Tu Jesús em dones pau, la pau que fa viure el 

meu cor. Tu, Jesús, em dius ben fort, que ens 

hem d’estimar de debò. 

Fes que el meu cor mai no deixi de cantar. 

Fes que tot jo visqui sempre al teu costat. 

Gràcies pel que em dones,                     

gràcies pel descans, gràcies pel conviure, 

gràcies pels infants. 

40. SENYOR, NO SÓC RES 

Senyor, no sóc res! Per què Tu em crides?  

Has trucat a aquesta porta i saps prou bé  

que sóc pobre i sóc dèbil.  

Per què t'has fixat ara en mi?  

Tu m’has seduït Senyor, amb la mirada; 

M’has parlat a dins del cor i ara et sento. 

És impossible no estimar-te, ja em coneixes. 

És impossible estimar-te i no seguir-te. 

M’has seduït tu, senyor. 

Senyor, vull seguir-te,                              

donar el que em demanes,  

hi ha vegades que això em costa  

molt de fer. Tu em coneixes des de sempre.  

Tu fes-me costat, oh Senyor.  

Tu m’has seduït Senyor ... 

Senyor, el teu nom,  

és més que paraules.  

Però hi ha dies que no veig la teva llum.  

Tu t'amagues en el silenci  

Tu vols que jo em trobi amb tu.  

41. VINE, VINE AQUÍ AMIC 

Vine, vine aquí amic. Vine, vine aquí.  

Quan et trobis pobre i sol, vine, vine aquí. 

Cercarem la pau amic. Cercarem la pau.  

Cercarem tots junts la pau .Vine, vine aquí. 

Vine, vine aqui amic… 

42.  VOS SOU SENYOR 

Vós sou, Senyor, la llum del meu cor, 

vós sou la meva força.  

En vós, Senyor, jo trobo el meu bé,  

vós m'ompliu de joia. 

Jo penso en vós de dia i nit, oh Senyor!  

car vós guieu mon esperit, oh Senyor! 

 

No vull servir l'argent ni l'or, oh, Senyor!  

per sempre més us dono el cor, oh, Senyor! 

Havent posat els ulls en vós, oh, Senyor!  

caminaré amb el cor joiós, oh, Senyor! 

Faré cantant el meu camí, oh, Senyor!  

amb vós, la mort no em pot ferir, oh, Senyor! 

A dalt del cel m'acollireu, oh, Senyor!  

i d'alegria m'omplireu, oh, Senyor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONES, SALMS, … 
 

43. AMB LA FORÇA DEL SENYOR 

1. Amb la força del Senyor, alleluia 

de cap mal no tenim por, alleluia! 

2. Vós, Senyor, ens estimeu tant..., alleluia!  

escolteu el nostre cant, alleluia! 

3. Confiem en el Senyor, alleluia! 

Ell ens dóna el seu perdó, alleluia! 

4. Aclamem tots el Senyor, alleluia! 

és el nostre Salvador, alleluia! 

5. El Senyor és el nostre Déu, alleluia! 

i nosaltres, poble seu, alleluia! 

6. Us lloem perquè sou bo, alleluia!  

perquè és gran el vostre amor, alleluia!  

44. ALLÒ QUE SENTIU  
 

Allò que sentiu a les fosques 

digueu-ho a plena llum. 

Allò que sentiu a cau d’orella 

proclameu-ho des dels terrats. 

 

 

 



45. BENEEIX EL SENYOR  

Beneeix el Senyor ànima meva, 

no t'oblidis mai dels seus favors. 

1. Ell et perdona les culpes 

i et guareix de tota malaltia; 

rescata de la mort la teva vida, 

i et sacia d'amor entranyable. 

2. El seu amor als fidels és tan immens     

com la distància del cel a la terra;            

llença les nostres culpes lluny de nosaltres 

com l'orient és lluny de l'occident. 

3. Com un pare s'apiada dels seus fills,         

el Senyor s'apiada dels fidels, 

perquè sap de quin fang ens va formar,          

i es recorda que som pols. 

46. CAMINEM MENTRE TENIM LLUM 

Camineu mentre teniu llum. 

Abans que no arribi la tenebra. 

Camineu. 

47. EL SENYOR ÉS EL MEU PASTOR 

El Senyor és el meu pastor,                          

no em manca res. 

1. El Senyor és el meu pastor, no em manca 

res, em fa descansar en prats deliciosos;      

em mena al repòs vora l’aigua,                    

allí em retorna; 
 

2. Em guia per camins segurs, per l’amor del 

seu nom. Ni quan passo per barrancs 

tenebrosos no tinc por de res,  
 

3.- perquè us tinc vora meu; la vostra vara de 

pastor m’asserena i em conforta. 

5. Davant meu pareu taula vós mateix, i els 

enemics ho veuen; m’heu ungit el cap amb 

perfums, ompliu a vessar la meva copa. 

4. La vostra bondat i el vostre amor 

m’acompanyen tota la vida, 

i viuré anys i més anys  

a la casa del Senyor. 

 

48. EL SENYOR ÉS LA MEVA FORÇA 

El Senyor es la meva força, 

el Senyor el meu cant. 

Ell ha estat la salvació. 

En Ell confio i no tinc por. 

En Ell confio i no tinc por. 

 

49. EN MI DEBILIDAD 

En mi debilidad me haces fuerte.  

En mi debilidad me haces fuerte.  

Sólo en tu amor me haces fuerte.  

Sólo en tu vida me haces fuerte.  

En mi debilidad te haces fuerte en mí. 

50. GUARDEU-ME DEU MEU 

Guardeu-me Déu meu, en Vós trobo refugi, 

Senyor, Vós em feu feliç. 

51. LA BONDAT I L’AMOR 

La bondad i l'amor del Senyor; 

duren per sempre; duren per sempre.(2) 

1. Enaltim el nostre Déu:                     

Celebrem el seu amor. 

2.Dóna pau als nostres cors: 

Celebrem el seu amor. 

3.S'ha fet servidor de tots. 

Celebrem el seu amor. 

52. LLOEM EL SENYOR 

Lloem el Senyor, al·leluia! 

perquè ens ha estimat, al·leluia! 

Lloem-lo tots junts, sentim-nos 

germans,al·leluia! al·leluia! 

 

Perquè ell és bondat, al·leluia! 

i el món ha creat, al·leluia! 

 

53. LLOEU EL SENYOR VOSALTRES  

Lloeu el Senyor, vosaltres, tots els pobles,   

glorifiqueu-lo, totes les nacions! 

És immens el sen amor per nosaltres,  

la fidelitat del Senyor durarà sempre.  

Al.leluia. Al.leluia! 

54. MAGNIFICAT 

Magnificat. Magnificat.  

Magnificat anima mea Dominum.  

Magnificat. Magnificat.  

Magnificat anima mea. 

55. MÁS ALLÁ 

Más allá de mis miedos, más allá, 

de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. 

Aquí estoy para hacer tu voluntad, 

para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. 

 

56. NADA NOS SEPARARÁ 

Nada nos separará (3)  del amor de Dios 



57. PIETAT, OH DEU 

Pietat, oh Déu, vos que sou bó;  

vos que estimeu, perquè sou l’amor. 

Renteu-me bé, del meu gran pecat, 

purifiqueu el meu mancament. 

Prou reconec el meu pecat                              

i el mal que he fet sempre el tinc present, 

És contra vos, contra qui he pecat,                  

i en vos he ofés tots els meus germans. 

Creeu en mí, un cor ben pur;                         
feu-me sentir vostre Esperit Sant.                

No m’amagueu vostre esguard seré,      

torneu-me el goig de la salvació. 

58. TOTA LA VIDA CANTARÉ 

Tota la vida cantaré                                       

la bondat que em té el Senyor 

      Misericordias domini  

      in aeternum cantabo 

59. TOTS ALHORA  

Tots alhora us ho demanem, 

escolteu el nostre clam Senyor. 

60. TU ETS LA LLUM 

Tu ets la llum del món.Tu ets a llum del món. 

61. UBI CARITAS 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

62. UN MANAMENT NOU US DONO 

Un manament nou us dono,  

diu el Senyor, diu el Senyor. 

     Que us estimeu els uns als altres 

            com jo us he estimat, 

            diu el Senyor, diu el Senyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDA 

 

63. ES QUE JESÚS HA PASSAT  

És que Jesús ha passat per aquí (2) 

i quan ell passa tot es transforma 

la tristesa va, l’alegria ve. 

I quan Ell passa tot es transforma, 

l’alegria ve per tu i per mi també, 

per tu i per mi també 

64. ESTIMA SI VOLS SER FELIÇ 

Estima si vols ser feliç. Estima i tot canviarà 

Estima i així descobriràs: L’alegria d’estimar 

65. ÉS, UN AMIC ÉS 

És, un amic és                                              

una persona que estima com tu,  

que no fa prèdiques d’aquelles dràstiques,  

sinó que et diu les coses clares  

posant l’ànima.  

Perquè ell sap que tu ja saps  

el gust amarg que té la veritat.  

Però que en dir-te –la  

ho fa amb el cor obert  

és amic teu i no té por perquè:  

És, un amic és  

quelcom que com més se’n té millor és.  

El somriure que transmet  

un xic de música.  

A cantar-la som aquí tu i jo.  

És, un gran cor és  

quelcom que com més se’n té millor és.  

A cantar-la som aquí tu i jo. 
És, un amic és  

el més preciós de tota companyia  

i que t’ajudarà quan  

necessitis d’ell...  

Hi haurà vegades en que  

sembla impossible.  

Perquè ell en té, l’amic en té  

allò per viure i que et manca a tu...  

T’empeny a caminar i et deixa a tu guanyar.  

És amic teu i això li basta: (tornada)  

És, un amic és  

un que t’estima i no et demana res.  
Les bogeries ell t’aguanta cada dia...  

Tant que a vegades  

et voldria engegar a la via.  

Però és ell la teva pell.  

Per res del món mai no el canviaré.  

I ens barallarem i ens perdonarem  

però per sempre és l’amic meu.  

 

 



66. GRÀCIES D’AQUESTA AURORA 

Gràcies d'aquesta aurora encesa,  

gràcies d'aquest nou dia clar, 

gàcies per que els neguits, 

en vós els puc abandonar. 

Gràcies pels bons amics que em volten, 

gràcies per tots els meus germans, 

gràcies perquè als meus enemics                

puc allargar les mans. 

Gràcies pel treball que m'ocupa, 

gràcies pels meus petits encerts, 

gràcies per l'alegria per la música i la llum. 

Gràcies per moltes hores tristes, 

gràcies per cada dolç parlar, 

gràcies perquè arreu em condueix la vostra 

mà. 

Gràcies per la paraula vostra, 

gràcies per l'Esperit d'Amor, 

gràcies perquè estimeu els homes sempre i en 

tot lloc. 

Gràcies perquè heu volgut salvar-nos, 

gràcies perquè això ens dóna pau, 

gràcies perquè podem donar-vos  

grècies tot cantant. (2) 

67. LLOAT SIGUEU 

Lloat sigueu, oh Senyor nostre (4) 

Per totes les criatures,  

i pel sol i per la lluna; 

pels estels i el vent suau 

i pel bosc i l'aigua fresca. 

Per la nostra Mare Terra 

que ens sosté i ens alimenta. 

Per les flors, els fruits i l'herba 

i per la mar i les muntanyes. 

Perquè el sentit de la vida 

és cantar-vos i lloar-vos; 

i perquè la nostra vida 

sigui sempre cant i dansa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

68. MIENTRAS RECORRES LA VIDA 
 

Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás; 

contigo por el camino                               

Santa María va. 
 

Ven con nosotros al caminar; 

Santa María, ven. 

Ven con nosotros al caminar;                   

Santa María, ven. 
 

Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 
 

Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 
 

Aunque parezcan tus pasos 

inútil caminar, 

tú vas haciendo caminos: 

otros los seguirán. 

 

69.  QUAN L’ESPERIT DE DÉU 
 

Quan l’Esperit de Déu reposa en mí, 

jo canto com el rei David (2) 
 

Jo canto, jo canto, jo canto 

com el rei David (2) 

       Jo danço… jo prego… 

 

70. ROSA D’ABRIL 

Rosa d'abril, Morena de la serra, 

de Montserrat estel: 

il.lumineu la catalana terra, 

guieu-nos cap al cel. 

Amb serra d'or els angelets serraren 

eixos turons per fer-vos un palau: 

Reina del Cel que els Serafins baixaren, 

deu-nos abric dins el vostre mantell blau. 
 

Dels catalans sempre sereu Princesa, 

dels espanyols, Estrella d'Orient, 

sigueu pels bons, pilar de fortalesa, 

pels pecadors, el port de salvament. 

71. US DONEM GRÀCIES 

Us donem gràcies, perquè                             

tot ho rebem de Vós (3),                               

us donem gràcies perquè                               

tot ho rebem de Vós i us estem agraïts. 

 

 



 

ADVENT 

72. QUANTES COSES A LA VIDA 

Quantes coses a la vida que semblen omplir-

ho tot i no són més que mentides que 

s'amaguen dins el cor.  

Tu has omplert la meva vida estimant-me de 

debò. Jo voldria, Mare bona, ser com tu...  
 

En silenci escoltaves la paraula de Jesús  

i la feies pa de vida amb l'amor teu tan 

profund, com llavor que cau a terra i germina 

sense por. Amb el cor ple d'alegria et vull 

cantar:  

AVE MARIA, AVE MARIA.  

AVE MARIA, AVE MARIA.  

Des del temps de la infantesa has estat al meu 

costat.  

Prop de Déu jo em sentia de la teva mà 

agafat.  

Pel camí de l'esperança amb la fe jo m'he 

trobat                                                                

i a la nit sempre has estat la meva llum.  
 

No ens deixis, Mare meva! Resta sempre 

així, com cal,  

perquè pugui cada dia compartir amb els 

germans  

tot el que has fet en nosaltres: un somrís 

d'eternitat.  

La pregària més senzilla et vull cantar.  

73. BUSQUEM EL SENYOR 

 

Busquem el Senyor, ara que es deixa trobar. 

Invoquem-lo, ara que és a prop 

Buscaràs el Senyor, el teu Déu, 

i si el cerques amb tot el cor 

i amb tota l’ànima el trobaràs. 
 

Tornaràs al Senyor, el teu Déu, 

perque el Senyor, el teu Déu, 

és el Déu entranyable. 

No t’abandonarà. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. DE VÓS NAIXERÀ 

De vós naixerà, oh Maria, 

el Fill etern de Déu. 
1. Déu ha beneït la terra santa, 

deslliura el seu poble d'Israel. 

2. Per treure'ns de mort i de tenebres 

com llum ens visita des del cel. 

3. Sou vós beneïda entre les dones 

pel fruit beneït que ens donareu. 

4. Exalta el Senyor l'ànima meva 

i el meu esperit gaudeix en Déu. 

75. DES DEL MÓN US MIREN 

Des del món us mirem, Mare nostra; 

la pregària dels fills escolteu; 

és la fe que demana pels homes 

el perdó de Jesús mort en Creu. 
 

El pecat ens ha dut lluny del Pare, 

l'esperança del món s'ha enfosquit. 

Que Jesús, l'home Déu i Fill vostre, 

resplendeixi per tots en la nit. 
 

Quan l'Amor era extrany a la terra, 

ens donàreu a tots un Germà; 

d'aquest Foc, deu-nos, Mare, una espurna 

que ens abrandi d'amor cristià. 

76. DÉU MEU QUINA JOIA 
 

Déu meu, quina joia! (3) 

El jorn que arribaràs. 

S’alegren els deserts, 

la terra seca dóna fruit. 

Canten tots els mars i els rius, 

que el Senyor ja va arribant. 
 

Trompetes sonaran  

per despertar els pobles del món. 

Tots veurem el braç de Déu 

el jorn que arribaràs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77. NO HO SENTS HI HA ALGÚ 

No ho sents? Hi ha algà que està trucant! (2) 

Oh, respon-li! Obre la porta. 

No ho sents? Hi ha algú que està trucant! 
 

De qui deu ser el truc?  

No ho sents? Hi ha algú que està trucant! 

De qui deu ser el truc? 

No ho sents? Hi ha algú que està trucant! 

Oh, respon-li! Obre la porta. 

No ho sents? Hi ha algú que està trucant! 
 

No el deixis fora!  

No ho sents? Hi ha algú que està trucant!  

No el deixis fora! 

No ho sents? Hi ha algú que està trucant! 

Oh, respon-li! Obre la porta. 

No ho sents? Hi ha algù que està trucant! 
 

Jesús s'espera! 

No ho sents? Jesús està trucant! 

Jesús s'espera! 

No ho sents? Jesús està trucant! 

Oh, respon-li! Obre la porta. 

No ho sents? Jesús està trucant! 
 

Que no el coneixes? 

No ho sents? Jesús està trucant! 

Que no el coneixes? 

No ho sents? Jesús está trucant! 

Oh, respon-li! Obre la porta. 

No ho sents? Jesús està trucant! 

78. PER JESÚS ENS VE LA VIDA 

Per Jesús ens ve la vida: exultem, germans! 

1.-Exultem, germans!, perquè el Senyor 

s'acosta:   

exultem, germans! perquè ja arriba al món. 
 

2.-Exultem, germans!, amb alegria santa;  

exultem, germans!, per rebre el Fill de Déu.  
 

3.-Exultem, germans!, parem-li un bon 

estatge;  

exultem, germans!, donem-li acolliment.  
 

4.-Exultem, germans!, tota la nostra vida,  

exultem, germans!, aplani el seu camí. 
 

5.-Exultem, germans!, perquè el Senyor ens 

porta,   

exultem, germans!, la llum, la pau, 1'amor. 
 

6.-Exultem, germans!, donem glòria a Déu 

Pare;  

exultem, germans!, i glòria al Déu d'amor. 

 

 

79. TOTA LA TERRA ESPERA 

Tota la terra espera el Salvador  

i el solc obert la paraula del Senyor:  

món de lluita i de penes, que vol llibertat, 

reclama justícia i cerca veritat. 
 

Diu el profeta al poble d’Israel:  

de mare verge ens vindrà l’Emmanuel,  

serà “Déu amb nosaltres”, i el nostre germà; 

amb ell, l’esperança al món retornarà. 
 

Si el pas se’ns tanca, camins hem d’esbrossar, 

valls i muntanyes ens cal anivellar.  

Si el Senyor ve a nosaltres, anem-lo a trobar, 

portals i finestres obrim de bat a bat. 
 

A l’establia, Jesús bé el recordem,  

però és entre els homes allà on el trobarem,      

i vivim esperant-lo, perquè ha de tornar,     

quan vengui a cercar-nos, la Vida cantarà. 

80. VIVA LLUM D’ALBA 

Viva llum d'alba - mar de claror -  

tot el poble clama: "vine, Senyor"!. 

Goig del que vetlla, contra la por; 

Tots junts obrirem camins pel Senyor (bis). 

Bona noticia - crit i cançò -  

tot el poble clama: "vine, Senyor"!. 

Veu que ressona, i es fa pregò; 

tots junts obrirem camins pel Senyor (bis). 
 

La terra nova, es pasta amb dolor. 

tot el poble clama: "vine Senyor"!. 

Pau entre els hómens: Festa Major!. 

Tots junts obrirem camins pel Senyor (bis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARESMA 

81.  BENVOLGUT PARE 

Benvolgut Pare, tornem cecs i cansats. 

Fes-nos el dò de la teva amistat.  

Que visquem sempre la joia del perdó. 

Que ocupem sempre un lloc al teu costat.  

A les mans teves posem nostre pecat.  

Estem segurs del teu amor fidel. 

Dona’ns la força que ens cal per caminar 

buscant humils la teva voluntat.  

Pare, ja ho veus, hem pecat.  

Pare, tornem a tu.  

Mira’ns ens sentim fills teus. 

Pare tornem a tu. ( bis ) 

Ja veus què fàcil ens és tornar a oblidar 

que ets nostre Pare i ens tractes com a fills.  

Que no hem de témer, 

que Tu ens vols tal com som. 

Només demanes nostra sinceritat.  

Ens cal apendre a sentir-nos a prop teu 

a reconeixer que el teu amor és gran 

sentir-nos lliures en viure com a fills 

i dedicar-nos a ser tots més germans.        

Pare, ja ho veus, hem pecat… 

82. DEU-ME LA FE DELS PROFETES 

Deu-me la fe dels profetes: (3)  

pot ser el que em manca a mi. 

1. Ells estimen tots els homes. 

2. Han sabut donar la cara. 

3. Ells prediquen amb l’exemple. 

4. Denuncien la injustícia. 

5. Lluiten al costat dels pobres. 

6. Ells reproven la mentida. 

7. Perquè exalten l’honradesa. 

83. EL CAMÍ QUE FEU JESÚS 

El camí que féu Jesús, Ell tot sol el va seguir, 

oh!, Ell tot sol, per tots nosaltres,  

Ell tot sol el va seguir. 
 

El camí que jo he de fer, ningú no el pot fer 

per mi, 

oh!, l'he de fer jo, amb tots vosaltres; 

ningú no el pot fer per mi. 
 

Caminant al costat vostre,  

portaré la meva creu, 

oh! com féu Jesús en el Calvari,  

portaré la meva creu. 

  

El camí que ens cal recórrer,  

tots plegats l'hem de seguir, 

oh!, amb els qui han anat al davant nostre, 

tots plegats l'hem de seguir. 

84.  HI ERES TU QUAN 

1. Hi eres tu quan el duien a la creu? (2) 
 

Oh, sovint quan penso això,tremolo, tremolo. 

Hi eres tu quan el duien a la creu. 
 

2. Hi eres tu quan a l'Arbre el van clavar? 

3. Hi eres tu quan la llança el va ferir? 

4. Hi eres tu quan el varen devallar 

85. PIETAT OH DÉU 

Pietat, oh Déu, vós que sou bo; 

vós que estimeu perquè sou l'Amor; 

renteu-me bé del meu gran pecat, 

purifiqueu el meu mancament. 

  

Prou reconec el meu pecat, 

i el mal que he fet, sempre el tinc present; 

és contra vós, contra qui he pecat, 

i en vós he ofès tots els meus germans. 
 

Creeu en mi un cor ben pur, 

feu-me sentir vostre Esperit Sant; 

no m'amagueu vostre esguard serè: 

Torneu-me el goig de la salvació. 

86. POBRE JESÚS 

Pobre Jesús, oh que sol t'has quedat, volies 

menjar-te el món tot sencer, sabies, però, que 

calia primer colgar-te com llavor: morir 
sota el sembrat. 
Sabies, però que calia primer 

colgar-te com llavor, morir sota el sembrat. 

I ara estàs sol a dalt la creu, ara estàs sol, 

cerclat per l'odi i el menyspreu. 

Només el vent et parla, el vent, el vent et parla. 

El nostre cor romàn silent, espera amb fe i 

amor ardent:potser la creu florejarà,demà la 

creu florejarà. 
 

Pobre Jesús amarat de tristor, volies llevar 

d'aquest món tot dolor, sabies però que vindria 

primer, baixar al fons de la nit, beure el calze 

d'amargor. 

Sabies però que vindria primer baixar al fons 

de la nit:beure el calze d'amargor. 

I has davallat en negre abís. 

I has davallat al fons mateix de la foscor. 

La nit, la nit és llarga.La nit, la nit és llarga. 

El nostre cor romàn silent espera amb fe i 

amor ardent. 

Potser la nit resplandirà,demà la nit resplandirà 



87. SENYOR NO ENS DEIXIS 

Senyor, no ens deixis, t'ho demanem, 

en el mal que tant sovint fem. 

No t'allunyis, Senyor, revela't Salvador. 

Dona'ns un cor nou perquè et vegem 
 

1. Cercant miratges, lluny de la llar, 

hem perdut el nom que ens vas dar. 

El camí de retorn, va de la nit al jorn; 

l'esperança ens hi fa caminar 
 

2. Que lluny seria la salvació 

si el Senyor com a prova d'amor, 

no ens hagués enviat, el seu fill estimat 

en la lluita amb el mal d'aquest món 

  

3. Ens ha salvat per la seva sang: 

cel rogent de ponent a llevant. 

Per la lluita del Crist, la vida ha ressorgit. 

Ens ha omplert del seu Esperit Sant. 

88. VICTÒRIA, TU REGNARÀS 

Victòria! Tu regnaràs.  

Oh Creu! Tu ens salvaràs. 

1.- Tu brilles sobre els homes,                     

que busquen la veritat. 

Oh Creu, font d'on rebrolla,                    

l'amor i la llibertat. 
 

2.- Tu portes l'alegria, al pobre i al malalt. 

Tu ets la llum que ens guia,  

vers Crist, cabdill immortal. 
 

3.- A l'ombra dels teus braços,                      

el món la pau buscarà. 

Com Crist, amb claus per llaços,                 

per tu el cel guanyarà. 

PASQUA 

89. AVUI SENTO QUE FAS CAMI 

Avui sento que fas camí  

sota el pes de la teva creu. 

En molts homes Tu vas morint. 

En molts d’ells torturat, 

també empresonat, Jesús. 

Cau a terra la teva sang 

i forada el dolor les mans; 

un sol crit angoixat 

se sent per tot arreu. 
Continues morint avui.                                   

Tu continues morint, 

Tu, clavat a la creu vas morint. 

Tu, clavat a la creu. (bis) 

Avui sento el teu pas i el plor.  

Ara en l’home pateixes tu. 

Endevino el teu cos marcat. 

De l’angoixa el senyal, 

i de l’odi el solc, en Tu. 

Els genolls han tocat el món 

i l’enveja ha marcat el front. 

La mirada s’ha fet 

més profunda que mai. 

Continues morint avui. 

90. CANTAREM AL SENYOR  

Cantarem al Senyor cants de joia; 

Ell que ha obrat meravelles sens fi. 

Als humils ha adreçat la Paraula, 

als qui el cerquen amb plors i amb neguits. 
 

La llavor que germina a la terra, 

les estrelles, els astres i els mars 

i l'eterna durada dels segles, 

anuncien arreu el seu Nom. 
 

Podem veure en l’amor el seu rostre 

i en la Pau, el nou Regne instaurat; 

i és a vida dels homes qui ens mostra 

el misteri del Crist encarnat 

 

91.SI PER LES AIGUES EL VEIEU 

Si per les aigües el veieu 

solcant el mar empès pel vent, 

feu-li senyal, pugeu a bord, 

que dins hi amaga un bell tresor (2). 
 

Duu una esperança per a molts, 

des d’un matí tot resplendent, 

en què l’Amic se’ls va mostrar 

tot caminant sobre la mar (2). 
   
Duu el record d’un vespre amarg, 

en què l’Amic els rentà els peus, 

i en Cos i Sang se’ls va donar, 

tot repartint-los aquell pa (2). 
 

Unes paraules ens deixà: 

 “Que us estimeu com jo he estimat, 

així creuran el que he promès 

i seguiran al meu costat” (2). 
 

No l’hem vist pas, però l’estimem, 
l’hem sentit viu fent-nos costat, 

ens ha corprès el seu amor 

i és Ell qui ens mena a port segur (2). 
 

És fort el vent i ens cal bregar, 

nous mariners cal pujar a bord, 

vèncer les ones tot cantant, 

caminar amb Ell sobre la mar (2). 

 

 

 



92. GLÒRIA, GLÒRIA, AL.LELUIA 

Glòria, glòria, al.leluia!(3) 

El Senyor ens ha salvat. 

Els pobles de la terra 

han contemplat la salvació 

que el Senyor va disposar 

per Israel, el seu Ungit. 

Cantem doncs la seva glòria 

Entonant un càntic nou, 

I cridem: Al.leluia! 

93. L’ESPERIT DE DEU OMPLE  

L'Esperit de Déu omple l'univers, Esperit 

d'amor, que ens guarda tots en la unitat.  

L'Esperit de Déu omple l'univers, Esperit 

d'amor, que ens dóna las força d'estimar. 

Oh Senyor! Oh Senyor!                            

Amb l'impuls del teu amor volem bastir un 

món nou, on regne la pau l'amor i el bé. 

L'Esperit de Déu .................... 

Oh Déu meu!, Oh Déu meu!               

L'Esperit que hi ha en nosaltres ens fa dir, a 

una veu: "Tot el que tenim és un do teu". 

94. QUAN PRESSENTIM 

Quan pressentim, veient la branca nua, 

que, malgrat tot, l’ametller florirà; 

quan esperem al cor de la nit crua, 

la nostra alegria ningú no ens la prendrà! (2) 

 

Si en soledat vetllem el ble que crema, 

per si un amor ens allarga la mà; 

quan l’amistat desbordi tot esquema, 

la nostra alegria ningú no ens la prendrà! (2) 

 

Jesús, d’abans, anava fent-nos veure 

que allò que hom vol sempre ho pot abastar. 

La fe, a la creu, s’arrapa com una heura: 

la nostra alegria ningú no ens la prendrà! (2) 

 

Ara el sabem vivent: amb amor paga, 

“memorial de partir-nos el pa” 

i és com un vi que es vessa i embriaga: 

la nostra alegria ningú no ens la prendrà! (2) 

95. SI CREIEM QUE ÉS VIVENT 

Si creiem que és vivent tant com dura la vida, 

no esperem més la fi del temps perquè el 

vegem... 

Badem els ulls, cerquem arreu la seva imatge, 
el seu batec el més pregon 

com un foc nou al cor del món. (bis) 

Si creiem que és vivent en la nit més obscura, 

preguem amb fe: que el primer dia es feu la 

llum. 

No tinguem por si som moguts per la tempesta 

que ens arrossega mar endins... que Ell en la 

mar obre camins. (bis) 

Si creiem que és vivent en el clam d'aquest 

poble, parem oida i escoltem la seva veu.  

Obrim el cor al cor de qui sofreix i pena, al 

cor de l'home de dolors ofert en creu als 

pecadors. (bis) 

Si creiem que és vivent com a l'alba de Pasqua, 

no hem de faltar, si Ell ens convida al seu 

Sopar. 

Prenem el pa, bevem la copa i l'Aliança, i el 

recordem transfigurat  

en el moment del comiat (bis) 

96. YO TENGO UN GOZO 

Yo tengo un gozo en el alma, ¡grande!,   

gozo en el alma, ¡grande!,   

gozo en el alma y en mi ser,   

¡aleluya, gloria a Dios!   

Es como un río de agua viva,   

río de agua viva,   

río de agua viva en mi ser.   
Ama a tu hermano a alaba a tu Señor,   

ama a tu hermano y alaba a tu Señor,   

da gloria a Dios, gloria a Dios,   

gloria a Él.   

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.   
 

Con alegría alaba a tu Señor,   

con alegría alaba a tu Señor,   

da gloria a Dios, gloria a Dios,   

gloria a Él,   

con alegría alaba a tu Señor.  
  
No te avergüences y alaba a tu Señor,   

no te avergüences y alaba a tu Señor,   

da gloria a Dios, gloria a Dios,   

gloria a Él,   

no te avergüences y alaba a tu Señor.   
 

Ama a María y alaba a tu Señor,   

ama a María y alaba a tu Señor,   

da gloria a Dios, gloria a Dios,   

gloria a Él,   

ama a María y alaba a tu Señor. 

 

 

 

 



NADAL 

97. A BETLEM ME’N VULL ANAR 

A Betlem me'n vull anar  

vols venir tu gallineta?  

A Betlem me'n vull anar  

vols venir tu rabadà? 

     Un xiulet li vull comprar;  

un xiulet li vull comprar.  

Xiu, xiu, xiu farà el xiulet;  

xiribit, xiribet; a Betlem, au, au,  

a Betlem si us plau.  

     Un timbal li vull comprar.  

Tam, tam, tam, farà el timbal.  

     Un pollet li vull comprar.  

Piu, piu, piu, farà el pollet.  

     Un gatet li vull comprar.  

Miau, miau, miau, farà el gatet.  

     Un gosset li vull comprar.  

Guau, guau, guau, farà el gosset.                      

     Un porquet li vull comprar.  

Oic, oic, oic, farà el porquet . 

98.ADESTE FIDELES 

Adeste fideles, laeti triumphantes  

Venite, venite in Bethlehem.  

Natum videte, regem angelorum  

Venite adoremus, venite adoremus  

Venite adoremus, Dominum.  

99. ANEM A BETLEM 

Anem a Betlem a veure el Messies  

anem a Betlem i l'adorarem:  

1.Ses blanques manetes petites com són;  

sent tan petitetes formaren el món.  

2.Sa galta és de rosa collida al jardí;  

d'un bes l'ha desclosa l'estel del matí.  

3.Ses ulls, que somriuen i ploren d'amor,  

jo no sé que diuen que roben el cor.  

4.Per qui vol besar-hi son llavi és mel;  

per qui vol entrar-hi son cor és un cel. 

100. ARA VE NADAL 

Ara ve Nadal, matarem el gall,  

i a la tia Pepa li donarem un tall.  

 

Que hi fas aquí Pepa que hi fas aquí dalt?  
- Em rento les mitges i el meu davantal,  

per anar bonica el dia de Nadal.  

 

Perquè cantes ara si dorm l'Infant?  

- Jo canto i refilo perquè el dia és gran.  

Flor d'un lliri, lliri; flor d'un lliri blanc.  

 

Ara ve Sant Roc matarem el porc  

i a la tia Pepa li donarem un poc. 

101. CAGA TIO 

Caga tió, avellanes i torrons,  

no caguis arengades, que són massa salades,  

caga torrons, que son més bons!  

102. CAMPANA SOBRE CAMPANA 

Campana sobre campana,  

y sobre campana una,  

asómate a la ventana,  

verás al Niño en la cuna. 

Belén, campanas de Belén,  

que los ángeles tocan ¿qué nueva me traéis?  

Recogido tu rebaño  

¿a dónde vas pastorcillo?  

Voy a llevar al portal  

requesón, manteca y vino.  

Belén, campanas de… 

Campana sobre campana,  

y sobre campana dos,  

asómate a esa ventana,  

porque está naciendo Dios.  

Belén, campanas de… 

103.  AY DEL CHIQUIRRITIN 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

metidito entre pajas 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

queridin, queridito del alma.  
Entre el buey y la mula Dios ha nacido y en un 

pobre pesebre lo han recogido.  

Ay del chiquirritín chiquirriquitín… 

Por debajo del arco del portalico 

se descubre a María, José y al Niño.  

Ay del chiquirritín chiquirriquitín… 

104. EL CANT DELS OCELLS 

Al veure despuntar el major lluminar  

en la nit més ditxosa, els ocellets cantant  

a festejar-lo van amb sa veu melindrosa.  

 

L'àliga imperial pels aires va voltant,  

cantant amb melodia, dient: "Jesús es nat  

per treure'ns de pecat i dar-nos l'alegria."  

105. EL DESEMBRE CONGELAT 

El desembre congelat confós es retira.  

Abril, de flors coronat, tot el món admira.  

Quan en un jardí d'amor neix una divina flor:  

d'una ro ro ro, d'una sa sa sa,                     

d'una ro, d'una sa, d'una rosa bella  

fecunda i poncella.  

     



106. ALLÀ SOTA UNA PENYA 

Allà sota una penya és nat un Jesuset;  

nuet, nuet, que és fill de Mare 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;  

La Verge responia: - Per falta d'abriguet;  

pobret, pobret, per falta d'abriguet!  

 

Pastors hi arribaren allà a la mitja nit;  

catric, catric,  

veient que tots hi anaven                              

del gran fins el més xic;  

catric, catric, del gran fins el més xic. 

                                                                       

A prop d'allí passava un dimoni escuat;  

patrip, patrap,  

sentint tanta gatzara a dintre s'ha ficat;  

patrip, patrap, a dintre s'ha ficat.  

 

Els pastorets en veure'l se li tiren al damunt;  

patim, patum,  

i tantes n'hi mesuren que el deixen mig 

difunt; patim, patum,  

que el deixen mig difunt. 

107. QUE LI DAREM A NE’L NOI 

Què li darem a n'el Noi de la Mare?  

Què li darem que li sàpiga bo?  

Li darem panses amb unes balances,  

li darem figues amb un paneró  

 

Què li darem al Fillet de Maria?  

Què li darem al formós Infantó?  

Panses i figues i nous i olives,  

panses i figues i mel i mató.  

 

Tampatamtam que les figues són verdes,  

Tampatamtam que ja maduraran.  

Si no maduren el dia de Pasqua,  

maduraran en el dia del Ram. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. A BETLEM ME’N VULL ANAR 

-A Betlem me'n vull anar (2)                      

vols venir tu, rabadà? (2) 

-Vull esmorzar! 

 

-A Betlem esmorzarem (2) 

i a Jesús arribarem (2) 

-I amb neu hi anirem? 

 

-Per la neu, que pel camí hi ha (2) 

la calor ja la fondrà (2) 

-Oh, i la que fa! 

 

-Apa, aixeca't, encén el foc (2) 

i no anem massa a poc a poc (2) 

-Massa que em moc! 

 

-Tu les teies portaràs (2) 

i el camí il·luminaràs (2) 

-No ho faré pas! 

 

-Que no saps que aquesta nit (2) 

ha nascut Déu infinit (2) 

-Qui t'ho ha dit? 

 

Doncs un angel que, volant, (2) 

ens ho anava anunciant (2) 

No serà tant 

 

La samarra portaràs (2) 

i de neules l'ompliràs (2) 

Jo no vull pas 

 

Mai no acabes les raons! (2) 

Doncs, me l'omples torrons. (2) 

No són pas bons 

 

En Miquel, el teu cosí (2) 

portarà un porró de vi. (2) 

N'hi haurà per mi? 

 

Cantaràs una cançó (2) 

davant Déu fet infantó. (2) 
Tot sol? no, no 

 

Quins vailets, més espantats! (2) 

Cantarem tots dos plegats (2) 

L'orgue dels gats! 

 

Doncs avant i no badem, (2) 

que ja és hora que marxem. (2) 

Cap a Betlem!  

 

 

 
 



109. EL CAMINO QUE LLEVA A BELEN 

El camino que lleva a Belén  

baja hasta el valle que la nieve cubrió.  

Los pastorcillos quieren ver a su Rey,  

le traen regalos en su humilde zurrón  

al Redentor, al Redentor.  

 

Yo quisiera poner a tu pies  

algún presente que te agrade Señor,  

mas Tú ya sabes que soy pobre también,  

y no poseo más que un viejo tambor.  

(rom pom pom pom, rom pom pom pom)  

¡En tu honor frente al portal tocaré  

con mi tambor !  

El camino que lleva a Belén  

voy marcando con mi viejo tambor,  

nada hay mejor que yo pueda ofrecer,  

su ronco acento es un canto de amor  

al Redentor, al Redentor.  

Cuando Dios me vio tocando ante El  

me sonrió. 

110. FIDELS ATANSEU-VOS 

Fidels atanseu-vos, triomfants i alegres;      

veniu-hi, veniu-hi, anem a Betlem: 

on podreu veure nat el Rei dels àngels. 

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,            

veniu i adorem tots el Crist Salvador. 

Deixant les ramades, els pastors anaren, 

humils al pessebre, cridats des del Cel.      

I ara nosaltres a bon pas anem- hi. 

111. A VINT-I-CINC DE DESEMBRE 

A vint-i-cinc de desembre,  

fum, fum, fum.  

Ha nascut un minyonet  

ros i blanquet, ros i blanquet;  

Fill de la Verge Maria,  

n'és nat en una establia.  

Fum, fum, fum.  

 

Aquí dalt de la muntanya  

si n'hi ha dos pastorets  

abrigadets, abrigadets;  

amb la pell i la samarra,  
mengen ous i botifarra.  

 

Qui dirà més gran mentida?  

ja respon el majoral  

amb gran cabal, amb gran cabal;  

jo faré deu mil camades  

amb un salt totes plegades. 

 

 

112.  EN EL PORTAL DE BELÉN 

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna  

la Virgen y San José y el Niño que está en la 

cuna.  

Ande, ande, ande, la marimorena  

ande, ande, ande que es la nochebuena.  

Los pastores que supieron que el Niño quería 

fiesta, hubo pastor que rompió tres pares de 

castañuelas.  

Ande, ande, ande… 

 

113.   LES DOTZE VAN TOCANT 

 

Les dotze van tocant                                      

ja és nat el Déu Infant fill de Maria.                    
 

El cel és estrellat  

el món és tot glaçat neva i venteja.  
 

La Mare i el Fillet                                      

estan mig morts de fred i el Vell tremola.  
 

Josep a poc a poc  

encén allà un gran foc i els àngels canten.  
 

En mig de fred i neu,  

el foc d'amor d'un Déu el cors desglaça.  
 

Per això tot van cantant:  

ja és nat el Déu Infant fill de Maria 
 

114.  LA VIRGEN ESTÁ LAVANDO 

La Virgen está lavando                                    

y tendiendo en el romero,  

los pajarillos cantando,  

y el romero floreciendo.  

Pero mira como beben  

los peces en el río,  

pero mira como beben  

por ver al Dios nacido.  

Beben y beben y vuelven a beber,  

los peces en el río  

por ver a Dios nacer.  

La Virgen se está peinando  

entre cortina y cortina,  

sus cabellos son de oro,  
el peine de plata fina.  

Pero mira como beben … 

La Virgen va caminando  

por entre aquellas palmeras,  

el Niño mira en sus ojos,  

el color de la vereda.  

Pero mira como beben  

 

 



 

115. NOCHE DE DIOS 
 

Noche de Dios, Noche de Paz 

claro sol brilla ya, 

y los ángeles cantando están 

Glória a Dios, gloria al Rey eternal 

Duerme el Niño Jesús (2) 
 

Noche feliz de Navidad 

viene Dios a salvar. 

Nochebuena en que alumbra el Amor 

el misterio escondido de Dios. 

Duerme el Niño Jesús (2) 

 

116. LA PASTORA CATERINA 

La pastora Caterina  

per present li va donar  

tres taronges de la Xina  

i el pessebre va enramar.  
 

Ara pastors, anem junts  

cap el Portal, que n'és nat  

un infant com una estrella,  

que a mi ja em té el cor robat.  

Antón tiro-liro-liro;  

Antón tiro-liro-là.  

Jesús al pessebre  

anem-lo a adorar.  
 

Oh bon pastors, jo diria  

que en el Portal de Betlem,  

prop de Jesús i Maria  

sembla que al cel ja siguem.  
 

Amb Sant Josep va Maria,  

ella cavalca el burret  

i entre moixaines abriga  

el seu Jesús que té fred. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117.  PASTORETS DE LA MUNTANYA 

Pastorets de la muntanya  

que viviu amb gran recel, amb gran recel;  

desperteu, veniu de pressa,  

que ja és nat el Rei del cel.  
 

Cap el migdia, canta i refila toca Pasqual,  

repica el timbal:                                          

ram pataplam, ram pataplam;  

que són festes d'alegria  

Pasqües santes de Nadal.  
 

Què és aquest soroll que sento  

a aquesta hora en el corral?  

espereu, que si jo baixo  

sabreu qui és en Pasqual!  
 

Ai, Pasqual, no t'enfadis,  

que sóc un àngel del cel,  

que aquí vinc per anunciar-vos  

que ja és nat el Rei del cel. 

118. SANTA NIT 

Santa nit!, plàcida nit!, els pastors han sentit  

l'alleluia que els àngels cantant  

en el món han estat escampant:  

El Messies és nat! El Messies és nat!  
 

Santa nit!, plàcida nit!, Ja està tot adormit;  

vetlla sols en la cambra bressant  

dolça Mare que al Nin va cantant;  

dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs.  
 

Santa nit!, plàcida nit!, El Jesús, tan petit,  

és el Déu, Ser Suprem poderós,  

en humil petitesa reclòs  

per l'home redimit; per l'home redimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

… I MÉS… 
 

119. COMPANYS SI SABEU 

Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, 

digueu-li que la vull  

però no puc anar a estimar-la,  

que encara hi ha combat.  
 

Companys, si coneixeu el cau de la sirena, 

allà enmig de la mar,  

jo l'aniria a veure,  

però encara hi ha combat.  
 

I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu 

tots els meus cants  

i un ram de flors vermelles  

a qui tant he estimat, si guanyem el combat.  
 

Companys, si enyoreu les primaveres lliures, 

amb vosaltres vull anar,  

que per poder-les viure  

jo me n'he fet soldat.  
 

I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu 

tots els meus cants  

i un ram de flors vermelles                              

a qui tant he estimat,                                     

quan guanyem el combat.  

120.  AL ATARDECER 

AL ATARDECER DE LA VIDA, 

ME EXAMINARÁN DEL AMOR (2) 
 

Si ofrecí mi pan al hambriento, 

si al sediento di de beber, 

si mis manos fueron sus manos, 

si en mi hogar le quise acoger. 
 

Si ayudé a los necesitados, 

si en el pobre he visto al Señor, 

si los tristes y los enfermos, 

me encontraron en su dolor. 
 

Aunque hablara miles de lenguas, 

si no tengo amor nada soy. 

Aunque realizara milagros, 

si no tengo amor nada soy. 
 

Estrofa leída (no cantada): 

Venid, benditos de mi Padre, 

tuve hambre y me disteis de comer, 

estaba solo y me acompañasteis, 

estaba triste y me alegrasteis, 

estaba feliz y sonreísteis conmigo. 

Venid, benditos de mi Padre. 

 

 

 

 

121. ALZAD LAS MANOS 

ALZAD LAS MANOS 

Y DADLE LA GLORIA A DIOS. (Bis) 

ALZAD LAS MANOS 

Y ALABARLE COMO NIÑOS                

DEL SEÑOR. 

Dios dijo a Noé construye una barca; (2) toda 

ella hecha de madera como niños del Señor. 
 

Los animalitos subieron de dos en dos; (2) 

los elefantes y pingüinos como niños del 

Señor. 
 

Los animalitos subieron de dos en dos; (2) 

los cocodrilos y gorilas como niños del 

Señor. 
 

Si subes al cielo primero que yo; (2) dile a 

todos esos angelitos que también iré yo. 

122. CAL QUE DEIXI 

 

Cal que deixi la meva casa 

i prengui el bastó 

cal que amb una esperança 

trenqui la tristor, faré una cabana 

de pedra i de fang on la terra em doni el meu 

guany. 
 

Clavaré les meves arrels                             

creixent de cara al cel 

donaré fruit abundós, 

i l'hivern em despullarà 

de neu em cobrirà neu que fondrà poc a poc 
 

Després de la lluita intensa vindrà el repòs, 

deixaré la terra abonada, pel meu esforç. 

Els fills que em segueixin, potser marxaran 

pero vagin on vagin, constants. 
 

Clavaran les seves arrels 

creixent de cara al cel 

donaran fruit abundós,i l'hivern els despullaré 

de neu els cubriré neu, que fondré poc a poc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123. FE NO ÉS ESPERAR 

Fe no és esperar.Fe no és somniar. 

Fe és penosa lluita per l'avui i pel damà. 

Fe és un colp de falç. Fe és donar la mà 

La fe no és viure d'un record passat. 
 

No esperem el blat sense haver sembrat. 

No esperem que l'arbre 

"done fruits sense poda'l" 

L'hem de treballar. 

L'hem d'anar a regar             

encara que l'ossada ens faça mal. 

No somniem passats 

que el vent s'ha emportat. 

Una flor de vui es marceix just a l'endemà 

Cal que neixen flors a cada instant. 
 

Enterrem la nit enterrem la por. 

Apartem els núvols 

que ens amaguen la claror. 

Hem de veure-hi clar el camí és llarg 

i ja no tenim temps d'equivoca'ns. 

Cal anar endavant sense perdre el pas  

cal regar la terra amb la suor del dur treball. 

Cal que neixen flors a cada instant. 

124. SI ESTÀS TRIST 

Si estàs trist, i et manca l'alegria, 

vinga, fes córrer la melancolia, 

vine amb mi, t'ensenyaré 

la cançó de la felicitat.(Dum, dum, dum...) 
 

Bat les ales, mou les antenes, 

dóna'm les dues potetes, 

vola per aquí i vola per allà 

la cançó de la felicitat.(Dum, dum, dum...) 

125. SÉ QUE HAY EN TUS OJOS 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar  

Que estas cansado de andar y de andar y 

caminar, girando siempre en un lugar. 

Se que las ventanas se pueden abrir 

cambiar el aire depende de ti 

te ayudará, vale la pena una vez mas 
 

Saber que se puede , querer que se pueda 

quitarse los miedos, sacarlos afuera.  

Pintarse la cara, color esperanza 

tentar al futuro, con el corazón 
 
 

Es mejor perderse que nunca embarcar mejor 

tentarse a dejar de intentar aunque ya ves que 

no es tan fácil empezar. 

Sé que lo imposible se puede lograr 

que la tristeza algún día se irá 

y así será la vida cambia y cambiará. Sentirás 

que el alma vuela por cantar una vez más. 

126. D’OR ÉS EL COLOR 

D'or és el color dels cabells del meu amor  

al matí, quan surt el Sol, 

al matí, quan surt el Sol, 

és el moment, és el moment, millor de tots. 
 

Blau és el color del cel més pur... 
 

Verd és el color de l'herba del camp... 
 

Tots aquells colors em semblen més purs, 

si tu ets amb mi, quan surt el Sol, 

si tu ets amb mi, quan surt el Sol, 

és el moment, és el moment, millor de tots. 
 

Lliure sento el cor, feliç del tot, 

si no penso, quan surt el Sol, 

si no penso, quan surt el Sol, 

en el temps, en el temps dels vells amors. 

 

127. PER QUANTS CARRERS 

Per quants carrers l'home haurà de passar 

abans que se'l vulgui escoltar. 

Diguem quants mars li caldrà travessar 

abans de poder descansar. 

Fins quan les bombes hauran d'esclatar 

abans que no en quede cap. 
 

Això, amic meu, tan sols ho sap el vent; 

escolta la resposta dins del vent. 
 

Quants cops haurà l'home de mirar amunt 

per tal de poder veure el cel. 

Quantes orelles haurà de tenir 

abans de sentir plorar el món. 

Quantes morts veurà al seu entorn 

per saber que ha mort massa gent. 
 

Fins quant una roca podrà resistir 

abans que se l'enduga el mar. 

Quant temps un poble haurà de patir 

per manca de llibertat. 

Fins quan seguirà l-home girant el cap 

per tal de no veure-hi clar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128. ESCUCHA HERMANO 

    Escucha, hermano, la canción de la alegría,  

y el canto alegre del que espera un nuevo día.  

    Ven, canta, sueña cantando, vive soñando 

el nuevo sol, en que los hombres volveran a 

ser hermanos... (2) 

     Si en tu camino sólo existe la tristeza,  

y el canto amargo de la soledad completa...  

     Si es que no encuentras la alegría en esta 

tierra, búscala, hermano,  

más allá de las estrellas...  

 

129. ES FESTA, FESTA DE FE 
 

És festa, festa, festa de Fe 

És festa, festa, festa de Llum 

Al·leluia, al·leluia, Fe i Llum és la trobada 

amb Jesús (2) 
 

Es fiesta, fiesta, fiesta de Fe 

Es fiesta, fiesta, fiesta de Luz 

 

 

130. ÉS L’HORA DELS ADEUS 

És l’hora dels adéus 

i ens hem de dir: adéu-siau! 

germans, dem-nos les mans, 

senyal d’amor, senyal de pau.  
 

El nostre comiat diu: 

a reveure, si a Déu plau! 

i ens estrenyem ben fort, 

mentre diem: Adéu-siau. 
 

No és un adéu per sempre. 

És sols l’adéu per un instant. 

El cercle refarem 

i fins potser serà més gran. 
 

El nostre comiat diu: 

a reveure, si a Déu plau! 

I ens estrenyem ben fort, 

mentre diem: Adéu-siau. 
 

La llei que ens agermana, 

ens fa més forts i ens fa més grans. 

Si ens fa més bons minyons, 

també ens fa ser més cristians 
 

El nostre comiat diu: 

a reveure, si a Déu plau! 

I ens estrenyem ben fort, 

mentre diem: Adéu-siau. 

 

 

 

 

131.  ESTOY ALEGRE 

ESTOY ALEGRE, 

¿POR QUÉ ESTÁS ALEGRE? 

ESTOY ALEGRE, DIME POR QUÉ. 

ESTOY ALEGRE,  

¿POR QUÉ ESTÁS ALEGRE? 

ESO QUIERO YO SABER. 

Voy a contarte, quieres contarme, 

la razón de estar alegre así. 

Cristo un dia me salvó 

y también me transformé, 

y por eso alegre estoy. 

 

132. A TU QUE MÉS LLUNY 

A tu que més lluny de la mar i del cel; 

a tu que en el fons de la terra i l’infern 

has trobat la senyal d’una fe sense fi 

i d’un Déu ple d’amor i d’un Déu que de vida  

et senyala el camí. La, la, la, la...  
 

Jo que tinc por de la vida i la mort; 

jo que no sé ni allà on vaig no d’on vinc 

ara et vull demanar que no em tanquis els ulls 

i que em miris com sóc que també com tu 

vull d’il·lusió omplir-me el cor. La, la, la,... 
    

  I tu que ja mai demanes el perquè 

i tu que ja mai sents angoixa per res 

no tens dret a ignorar la meva soledat 

pensa que jo com tu, pensa que jo com tu 

vull tenir eternitat. La, la, la, la... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133. FENT CAMÍ 

Fent camí per la vida 

em tocarà menjar la pols, 

ficar-me al mig del fang 

com ho han fet molts,  

compartir el poc aliment,  

que porto al meu sarró,  

tant si m'omple la joia,  

com si em buida la tristor. 
   

    Vindran dies d'angoixa, 

vindran dies d'il·lusió,  

com la terra és incerta, així sóc jo,  

dubtaré del compromís 

i a voltes diré no, 

o em mancarà quan calgui, decisió. 

  1a. Veu:                              

 Però lluny, a l'horitzó 

 ja lliure de l'engany 

 veuré milers com jo 

 que van vencen la por. 
    

      Alleugeriré el pas 

 duent amb mi el sarró 

 i avivaré amb el cant 

 el pas dels meus companys. 
   

    2a. Veu: 

 Amb la llum resplendent 

 la força del vent m'empeny endavant. 

 Són els homes que van vencen la por. 
    

     És la joia i l'esperit la força i el crit 

 que em guia endavant. 

 Tan lleuger com el pas dels meus companys.   
    

     Vindran dies d'angoixa, 

vindran dies d'il•lusió,  

com la terra és incerta, així sóc jo,  

dubtaré del compromís i a voltes diré no, 

o em mancarà quan calgui, decisió. 

  Tornada.  Endavant! 

134. SI TUVIERA FE 

Si tuviera fe como un granito de mostaza  

Eso dice el señor 

Yo le diría a la montaña muévete, muévete, 

muévete (2) 

Y la montaña se moverá, se moverá, se 

moverá (2) 

(montaña, chicas, chicos, Fe y Luz...) 

135. UN NUEVO HORIZONTE BRILLA 

Un nuevo horizonte brilla ya,  

el mundo entero quiere ser 

clamor de libertad. 

Donde hay esperanza pon amor,  

donde hay amor también pon paz, 

¡podemos empezar! 

UNIENDO NUESTRAS MANOS FE Y 

LUZ, FE Y LUZ SEMBRANDO LA 

ALEGRÍA, FE Y LUZ, TU MANO CON LA 

MÍA, FE Y LUZ, FE Y LUZ Y 

DANDOSELA A TODOS LOS DEMÁS 

En el cole o dentro de tu hogar,  

en el trabajo, en la ciudad, 

el sitio que más da. 

Siempre donde vayas tú sabrás,  

que harás amigos de verdad 

¡ofrece tu amistad! 

136. JESUS DE GALILEA 

Jesús de Galilea va pasando, va (2)                                                                   

Déjale que te toque  (abrace, bese, mire...)(3)  

y tu vida cambiará 

137. JUNTS ESCRIUREM  

Junts escriurem amb lletres lluminoses 

la història de la nostra llibertat; 

i junts veurem brillar sobre la terra 

la llum per tots els oprimits. 

La solidaritat rima la nostra marxa. 

La solidaritat guia els nostres cors. 

Al cor de la nostra vida Jesús ens espera 

per bastir juns amb Ell la terra de Déu. 

138. HI HA UN CASALOT . 

Hi ha un casalot a Nova Orleans 

se'n diu el Sol Naixent 

i ha estat de molts xicots la perdició, 

jo en sóc un cas vivent. 
 

Maleta, bagul i no res més, 

li cal a un jugador 

i només se sent cofoi de tot 

quan li diuen borratxo. 
 

Ara tin un peu a l'andana 

i l'altre peu al tren, 

vaig de retorn a Nova Orleans 

per portar grillons sempre més. 
 

Oh, Mare avisa als fills 

que no facin com jo he fet: 

viure sempre en pecat i en el vici 
en la casa del Sol Naixent. 

 

 

 

 

 

 

 



139. TROBAREM A FALTAR 

    Trobarem a faltar el teu somriure 

diu que ens deixes te’n vas lluny d’aquí 

però el record de la vall on vas viure 

no l’esborra la pols del camí. 

    El teu front duu la llum de l’albada, 

ja no el solquen dolors ni treballs 

i el vestit amarat de rosada 

és vermell com el riu de la vall. 

    Quan arribis a dalt la carena 

mira el riu i la vall que has deixat 

i aquest cor que ara et guarda la pena, 

tant amarga del teu comiat. 

140. DIES FETS D’ANGOIXA 

Dies fets d'angoixa Carrers plens de por Gent 

sense esperança Ciutats sense cor.  Nens 

petits que creixen amb el cor glaçat: Són 

joguines que els grans hem trancat.  Ei, Pol 

Petit! agafa la guitarra cada nit, surt al carrer 

i canta una canço. Canta ben fort i digues la 

veritat sense cap por.  Ei, Pol Petit També 

cantaré jo! Et diran que les guitarres, et diran 

que les cançons, son només per divertir-se i 

que no has de buscar raons.  Pero no deixis 

que t'enganyin, qui diu això no et vol bé Cal 

que sortim a cantar al carrer.  Ei, Pol Petit.... 

141. SI CERQUES QUELCOM  

Si cerques quelcom a la vida 

que et faça viure content 

aixeca els ulls de la terra 

i veuràs un cel seré 

és viure sense eslogans 

com el vol que fa el ocell. 

  

Vine amb mi, amic meu! 

farem junts el camÍ. 

Vine amb mi, amic meu! 

el món serà el nostre cim 

  

Ens sobren tantes paraules 

que amaguen la veritat 

és l'hora de l'esperança 

que ens ajuda a veure-hi clar. 

és temps de dir sense por 

el que cal és estimar. 

Vine amb mi, amic meu! .... 

  

Farem un gran foc amb l'espurna 

que creme la llenya al passar 

el vent portarà la noticia 

amb paraules d'amistat. 

La llum traurà les fosques 

que no ens deixen mai pensar 

 Vine amb mi, amic meu!.... 

  

Hi ha una veu  que no dubta 

quan parla de llibertat. 

Un cor que vol la història 

mai ningú com Ell de gran. 

Jesús que amb tu camina 

i ens dóna a tots la pau.  

Vine amb mi, amic meu! ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142. SIGUES LLIURE 

Sigues lliure i camina cap a l'estel que 

vulguis guanyar, no pensis en el que els altres 

et diran, deixa que la pluja mulli els teus 

cabells daurats petites gotes fredes tremolant. 
 

Fes de casa teva tots els llargs camins del 

món i tingues per sostre el blau color 

dorm sobre l'herba tendre, vola com el 

colom, i corre com el riu vers l'horitzó. 
 

Fes-te blanca escuma quan el mar és blau 

color fes-te com l'ocell que canta en un racó 

fes-te flor petita, fes-te aigua brullant 

i fes anar a la vida a cada istant 
 

Altres jorns la vida un company et portarà 

de la seva mà caminaràs 

dolços llavis tendres i una parla suau 

per fer millor la vida 

per fer millor la vida a cada instant. 

143. SI EM DIUS ADEU 

Si em dius adéu,vull que el dia sigui net i 

clar,que cap ocell trenqui l'harmonia del seu 

cant.Que tinguis sort i que trobis el que t'ha    

   mancat en mi. 
 

Si em dius: "et vull",que el sol faci el dia 

molt més llarg, i així, robar temps al temps 

d'un rellotge aturat. 
 

Que tinguem sort, que trobem tot el que ens 

va mancar ahir. 
    

      I així pren, i així pren  tot el fruit que et     

   pugui donar el camí que, a poc a poc,  

 escrius per demà. 

 Que demà, que demà  

 mancarà el fruit de cada pas; 

 per això malgrat la boira, cal caminar. 

 

Si véns amb mi, no demanis un camí planer, 

ni estels d'argent, 

ni un demà ple de promeses, sols 

un poc de sort, 

i que la vida ens doni un camí ben llarg. 
 

144. VELL PELEGRÍ 

Vell pelegrí jo vaig fent via 

com foraster arreu del món 

i estic segur que a l’altra vida 

m'acollirà Déu piadós. 

Me'n vaig allà a veure el Pare, 

lassat el cos de caminar; 

al capdavall de la jornada 

lloc de repós penso trobar. 

  

El meu camí ja arriba a terme 

ja sento pròxim el Jordà, 

més amb la mort res no puc perdre, 

que hi deixaria el meu penar. 

Allà veuré la dolça Mare, 

consol i amor em donarà; 

al capdavall de la jornada 

prop d'ella espero reposar. 

  

Jo veig la fi sense temença 

com un descans per al meu cos, 

i veig venir la recompensa 

per Déu promesa al meu esforç. 

Me'n vaig allà, al sojom dels àngels, 

on no rebré cap més refús,  

per cantar amb ells goig i lloances 

eternament al bon Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 


