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La Nit de Nadal 
 

_______    
 
 

Q U A D R O    I 
 

EL PESSEBRE 
 

_____   
 

Chor general 

 

  Avui pels homens la nit es dia, 
avui pels àngels la terra es cel; 
damunt la palla d’una establía, 

prop de Maria 
    caigué un estel. 
  Caigué a la terra com una perla, 
perla divina d’immens valor, 
perquè nosaltres, podent haver-la, 
    volguéssim fer-la 
    joiell d’amor. 
  Estel qui daura la nit hermosa, 
els àngels canten al voltant seu; 
mentres a fer-ho l’aucell s’hi posa 
    floreix la rosa 
    damunt la neu. 
  No es tan puríssim el de l’aubada 
quan les tenebres i boires fon; 
sa llum divina, del cel baixada, 
    serà escampada 
    per tot el mon. 
 

_______   
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Q U A D R O   I I 
 

ANGELS  I  ROSSINYOLS 
 

_______   
 

Els rossinyols 
 

  Soc l’harpa de la boscuria 
que gronxa’l suau oretj; 
si’l meu niu es a la terra 
el meu càntic es del cel. 
  Quan hermosos davallaven 
del Paradís al verger, 
jo dels àngels l’aprenia, 
l’aprenia fa molt temps. 
  Si’l Paradís va marcir-se 
ja no’s marcirà mai-més; 
avui tornen a baixar-hi 
cantant els àngels del cel. 
  Vós qui’ls crideu a la terra, 
Jesuset, bon Jesuset, 
endolciu mes refilades, 
deixèu-me cantar amb ells. 
  Soc l’harpa de la boscuria 
que gronxa’l suau oretj; 
si’l meu niu es a la terra 
el meu càntic es del cel.  
 

Els àngels 
 

  Pastorets, bons pastorets 
qui feu foc a la montanya, 
si cap a Betlèm veniu 
trovarèu la rosa blanca; 
trovarèu un bell Infant 
ajegut sobre la palla, 
entre una mula i un bou 
en el recó d’un estable. 
  Sembla que plori de fret, 
pero plora d’anyorança: 
del vostre senzill amor 
anyora la dolça flama; 
el seu Pare n’es fuster, 
per fer-li’l breçol treballa; 
sa Mare per adormi’l 
hermosa cançó li canta. 

 
_______    
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Q U A D R O   I I I 
 

LA  DANÇA  DELS  PASTORS 
 

_______   
 

Els pastors 

 

  Hem vist un estel 
qui queia del cel 
a nostra encontrada; 
al mig de la nit 
perfum hem sentit 
de rosa boscana. 
  Seguint-ne la llum 
seguint-ne’l perfum 
qui el cor embriaga, 
pels àngels voltat 
l’Infant hem trovat 
a dins del estable. 
  Mireu-lo, tan bell, 
no té cap aucell 
qui canti sa gracia; 
posem’s-hi, minyons, 
cantem-li cançons 
al sò de la gralla. 
  Mireu-lo, tan xic, 
no té per abric 
rès més que la palla; 
pastors dels serrats, 
dels nostres remats 
portem-li la llana. 
  Per treure-li’l fret, 
portem-li un feixet 
de llenya trïada; 
als roures i pins 
dels boscos veíns 
prenent una branca. 
  Portal de Betlem 
amb gotj l’encendrem, 
voltant-ne la flama. 
Es nit d’alegrâ’ns: 
donem´nos les mans 
i fem la Sardana. 
 

 
_______   
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Q U A D R O   I V 
 

L’ADORACIÓ 
 

_______   
 

Sant Josep 
 

  Aquesta santa nit 
a l’arbre de Davit 
pels homens ha florit 
    una branqueta. 
  Ja que la vatj regar 
deixèu-me-la abastar, 
deixèu-me-la olorar 
    la flor novella. 
  Es un càlzer de mel, 
es un hermós estel, 
es una flor del cel 
       qui ve a la terra. 
  Floreta del ceu blau 
qui vessa olor suau; 
el cistellet hon cau 
    es un pessebre. 
  ¿Cóm es que’l Fill de Deu 
qui te l’univers seu 
vol néixer aprop meu 
    en nit tan freda? 
  Si es Rei de lo creat 
¿per què no ve voltat 
de llum i claretat 
    com sol qui’s lleva? 
  Jesús, divina flor, 
Infant de cabells d’or, 
de llavis del color 
    de la rosella. 
  ¡Oh quin bonic Infant! 
Mentres l’estic mirant, 
adrom-el amb ton cant 
    Esposa meva. 
 

María 
 

  ¿Quina cançó’t cantaré, 
Infant de galtes de rosa, 
quina cançó’t cantaré 
    que’t sigui agradosa, 
    que’t sàpiga bé? 
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  Si tingués la lira d’or 
de l’angèlica harmonia, 
si tingués la lira d’or 
    ¡que bé’t cantaría 
    el cant de l’amor! 
  ¡Quin estel vos ha sortit, 
rossinyols de l’encontrada, 
quin estel vos ha sortit! 
    canteu-li l’aubada! 
    canteu-li la nit! 
  Adormiu al meu Fillet 
amb la vostra cantarella, 
adormiu al meu Fillet, 
    desclosa poncella 
    del meu roseret. 
 
 

_______   
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Q U A D R O   V 
 

AL-LELUIA! 
 

_______   
 

Ela àngels (intern) 
 

De complir-se’l misteri 
    l’instant es ja; 
baixem tots a la terra: 
    Jesús es nat; 
Amb les nostres canturies 
    omplim l’espai; 
¡Gloria a Deu i lloança! 
    ¡als homens pau! 
 

Els rossinyols 
 

Del arbre floridíssim 
    del paradís 
la branca qui’s marcía 
    torna a florir; 
Jesús sen enamora 
    per fer-hi niu, 
com blanca colometa 
    sen vola allí. 
 

Els pastors 

 

Ajegut a les palles 
    del Neixement, 
per donar-li la vida 
    ¡miracle immens! 
com la flor a l’abella 
    sa fina mel, 
una Verge li dona 
    sa dolça llet. 
 

            María 

 
Poncelletes del Abril,   
ja que sou sa millor joia,            Chor 

poncelletes del Abril 
          formèu-li una toia La cançó que li canta             
          gemada i gentil.      tot baix, tot baix, 
Hermosa nit del hivern  entre somnis hermosos 
¡que bonica es ta serena!      fa endormiscâ-l. 
hermosa nit del hivern,   
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          avui t’enllumena           
          la llum del Etern. 
            

Chor 

 

Barrejem-hi la nostra; 
    cantem plegats: 
¡Gloria a Deu i lloança! 
    ¡als homens pau! 
Putj la terra va ser redimida 
de Jesús per la llei immortal, 
jamai deixi de ser beneida 
la primera claror de sa vida 
amb els cants de la nit de Nadal. 
¡Gloria a Deu i lloança! 
    ¡als homens pau! 
 

_______    
 
 

 
 


