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L'ESTEL DEL PASTOR 

* 
Germans Ca tal ans ... 
L'estel del Pastor, 
Sobre el Canigó, 
D'un vessant i l'altre, 

Somriu 
i ens Guia. 

Germans Separats, 
L'Estel del Pastor, 
Sobre els dos Vessants, 
Transmet el Missatge 

D'un Món 
Més Sencer. 

Germans Separats, 
L'estel ens Condueix 
Fins a Betleem, 
On la Moreneta, 

Bressola 
el Ninet. 

No Sentiu, Germans ? 
Des del Canigó 
Aquesta Cançó ; 
Canten els Pastors, 

Refilen 
Les Gralles ! 

Germans Separats, 
Amunt l'esperança ! 
Ding Dong i Bon Vent, 
Ding Dong, Bona Barca, 
Ding Dong, Bones Veles, 

Ding Dong: 

BONA ANYADA! QA.M&~ -Ae ~ ""'Q_ 
~ O;J- t... -1 &~ 11-t ¿.p 
C4~~ ot_ are::: ... 
Vostra CASA PAIRAl: 

Del Castellet ""' J _· . . fJ 
PERPINYA _j_ r~Cf(/ 
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NOUS GOIGS . DE L'INFANT JES ÚS 
P ER Al D I A D E N A DA l 

Pel temps nou que únidtr 
arcarem !}rtkia exultaut, 
perquè el qoig del dir>í iufcrut 
duri cu lcr no~tra aleqricr. 

l.a parella fa c.1mí 
plws dc fred i d'esperança ; · 
un est.1hlc l:S llur est;>nça 
si <:;tp llar no els acollí. 
Mes la Verge hi donaria 
llum d'.,mor en plor i en cant , 
pcnjuè el !fOit/ del di11i iu/cmt 
duri cu la uostra alcgritr . 

Amb l'alè, l'ase i el hou 
bn caliu com una brasa; 
com una aura densa i rasa 
;t) nadó que els cors commou, 
i els pren l'amor i els atia 
talment foc guspirejant, 
perquè el goig del diví infaut 
duri eu la u ostra alegria. 

Sense faixa ni bolquer 
dorm damun't la palla minsa, 
i s'ha vist' la glòria obrint·se 
pel somriure primicer, 
car és Ell qui pressentia 
l'antic poble confiant, 
perquè el goig del di1•í in/crui 
duri eu la nostra alegria. 

I per ell, a mitjanit, 
esclatà la llum celeste, 
i digué un àngel en ft:sta 
un missatge enfervorit 
que arreu del rmín s'cxpamli:1 
en <ut dam dc fc volant, 
¡¡¡·rc¡rtt' d</Oit}Jd .clir>íiu/curt 
1luri t'li¡,, IIV>trü crlet¡ri<l . 

(.'escoltaren uns nastors 
dc Ics pletes, sempre fredes, 
i abandonaven Ics ell-tics 

· per anar al portal joiús; 
11ns que el cor se'ls marfonia 
en trobar·se al seu davant, 
perquè el goig tld diví iufmtl 
duri etr la uo.1trcr ale!}ria. 

Li portaren ben contents 
dons senzills en rica ofrena, 
i un nou càntic que s'estrena 
amb llurs rústecs instrument> : 
els ferrets, la xeremia, 
la simbomba ronquejant 
perquè el goig del diví iufant 
duri eu la nostra alet¡ria . 

Aus de nit se'n van a jóc 
perquè es creuen que és l'aurora, 
i és l'estrella que s'arbora 
amb un rastre d'or i foc, 
i ellluminar deixondia 
els ocells que cantaran 
perquè el goig del di11i in/:uit 
duri en la llOstra alegria. 

Ja l'han vist tres savis vells 
reis en terra molt llunyana, 
i han mogut la caravana 
d'homenatge amb els camells, 
i llur pompa cS'f'edimia 
en lliurar el tresor fragant 
Pertlui: d gl)igtlrl .li11í iu/anl 
duri m la uo.,tm alc!}ria. 

lli van córrer amb tant d'afany 
que aplegaven la corrua 
que passa encara í es nua 
amb els qui hi tornen c.1da any. 
Fins nosaltres aquest dia 
hi voldrem anar implorant 
perquè el goig del diví infaul 
duri en la nostra alegria . 

Hi durem un brot de 'vesc 
o un avet ple de joguines, 
les figures sempre enclines 
que ens deixà el germà Francesc, 
o un ramell dc poesia 
fet amb boix i galzera n 
perquè el goig' del diví infant 
duri en la nostra alegria . 

Si la llar és l'establia . 
els ramals no se'n 1110uran, 
perquè el goil/ del diví in/atll 
duri en ltiiiOStra alegria . 

Y El Senyor ha manifestat. Al.lcluia. :S La seva salvació: Al.leluia. 

ORACió 
Déu omnipotent, la llum del vostre Verb fet home ens penetra. Feu que inundi en Ics nostres obres la claror que, per la fe, ens brilla dins l'ànima, 

Pel mateix nostre Senyor Jesucrist . R Amen,. 
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