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La nostra ciutat, sempre sensible a les idees
de llibertat i de pau, sabia que devia un homenatge, ni que fos a títol

pòstum, al Mestre Pau Casals, artista eminent i català exemplar, que
encarnà de la manera més viva aquelles idees fins a la seva mort,

esdevinguda l'any passat a Puerto Rico. L'avinentesa per a dur a
terme aquest homenatge ha estat aquesta primera audició a Sabadell

del seu Oratori "El Pessebre" que tan fervorosa acollida ha tingut a
tots els llocs del món on ha estat donat a conèixer.

Amb aquesta audició, doncs, complim un deure indecli¬
nable: honorar la memòria del Mestre que amb el seu art i amb la seva

actitud personal defensà tan positivament l'amor entre tots els homes
i el dret de tots els pobles a la seva llibertat.

D'altra banda, amb motiu d'aquest esdeveniment tindrem entre
nosaltres Joan Alavedra, autor del poema "El Pessebre" i fidelíssim

amic de Pau Casals. Ens ha semblat escaient d'aprofitar aquesta cir¬
cumstància per testimoniar a Joan Alavedra la nostra admiració més

sincera i el nostre afecte més respectuós a través de la medalla que li
serà lliurada en el curs de l'acte que anunciem.

En subratllar l'excepcional esdeveniment artístic que constitueix aquesta
primera audició de l'Oratori "El Pessebre" a Sabadell, en aquestes vigí¬

lies de Nadal de mil nou-cents setanta-quatre, refermem la nostra
esperança d'una pròxima i total realització dels altíssims ideals del

Mestre.

I és amb unes paraules seves que ens sembla oportú de
cloure aquesta breu justificació: "Ah, si cada home estimés amb tot el

cor la seva terra, les seves tradicions, la seva llengua! Cadascú al seu
lloc, com en una orquestra... Quin acord s'obtindria!"
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Justificació
Parlament de Joan Alavedra

Audició de l'Oratori per a veus solistes,
cor i orquestra: EL PESSEBRE de Pau Casals,

sobre un poema de Joan Alavedra

OBERTURA

PRÒLEG: L'ANUNCIACIÓ ALS PASTORS

CAP A BETLEM:
L'home del pou

El pescador
L'home que llaura
L'estel
La parella de la portadora

La vella que fila

LA CARAVANA DELS REIS D'ORIENT:
La caravana

Cor dels patges
Cor dels camells

Cor dels Reis Màgics

EL PESSEBRE:
La Mare de Déu

Sant Josep
La Mula de l'Estable

El Bou de l'Estable

L'ADORACIÓ:
La nit de Nadal

El plor de l'Infant Jesús
L'arribada dels Pastors i dels Reis

Les ofrenes dels Reis
Les ofrenes dels Pastors

L'Hosanna



El lliurament de la medalla a Joan Alavedra serà fet, en nom de
totes les entitats organitzadores, per Mossèn Camil Geis.



ORATORI

EL PESSEBRE

PRÒLEG

L'ANUNCIACIÓ ALS PASTORS

Un àngel d'ales daurades
vola al recer dels pastors,
es posa dalt de la branca
i els canta aquesta cançó:
-Deixeu la sopa i la gerra,
preneu samarra i bastó
I alceu-vos prest i seguiu-me.
Els xals, ja els guardarà el gos.

— No heu sentit quina veu fina?
— Era veu o violí?
-Era un bel d'anyell en somnis
— Era l'aigua. Un rajolí
que lliscava en tou de molsa
per no despertar el matí.
—¿No seria aquell estel
que brilla tant dalt del cel?
Mireu-lo com fa camí!...

Suaus voladúries
fan fremir els espais.
Cèliques cantúries
encisen els xais
que el pastor governa
amb el flabiol.
Fins la flama viva
detura el seu vol.

I, de cop, la nit s'aquieta.
Es fa un silenci molt gran
i una veu suspesa en l'aire
modula, d'un to vibrant:

— Pastors, correu! A un estable
dels afores de Betlem
s'hi ha acomplert un miracle
com mai més cap no en veurem.
El Fill de Déu en persona
és nat en la nostra carn

i fa un plor de criatura.
Glòria a Déu en l'altura!
Aneu-hi, pastors, volant!
L'estel us farà de guia.
La meva veu, companyia.
Un pastor agafa un pollastre,
l'altre, un anyellet ben fi,
l'altre, un xai de la ramada,
l'altre, un gall dindi polit.
De mel una gerra plena
s'emporta el que és més petit.

Quan passaven la carena
tot just trencava el matí.

PRIMERA PART

CAP A BETLEM... !

L'HOME DEL POU

Vora un pou troben un home
que va tirant del llibant.
— Bon dia i bona aigua fresca!
De bon matí feinejant?
-Aquest és el Pou de Vida.
Caldrà molta aigua, germans!
El Nen que acaba de néixer
ha de rentar tots els mals.

EL PESCADOR

A la riba humida
seu el pescador.
-Veniu amb nosaltres?
-li fan els pastors-.
— D'aquest riu que passa
espio el corrent.
En l'ona lluenta
cerco el peix d'argent
que amb la cua viva
travessa els cristalls

transparents i frescos
dels amagatalls
on mon ham l'espera
amb l'esquer traidor
a l'ombra que en l'aigua
fa el saüquer d'or.
— Doncs au, bona pesca!
Seguim endavant.
-D'amagat dels pares
digueu a l'Infant
que li pesco els peixos
que haurà de donar
a les grans gentades
que iran a escoltar
les santes paraules
que voldrà dictar.
Ell, el Gran Pescaire,
se n'alegrarà.



L'HOME QUE LLAURA LA PARELLA DE LA PORTADORA

Troben un home sobre el camp humit
que llaura amb els seus bous la gran

[amplada.
-Au, Polit i Esquirol! -els fa amb un crit.
Que es treballa molt bé de matinada.
-Bon dia, l'home i els bous!
Que vagi bé la llaurada!
Voleu venir a Betlem?
— He d'acabar la feinada

que tinc a llaurar i sembrar,
batre el blat, moldre la grana,
pastar-la i coure el bon pa
rodó i de crosta daurada.
—Ja hi ha temps per treballar!
— No ho cregueu. Mireu què em passa...
En la nit obscura

-digueu-ho al Petit—
ha vingut un àngel
al cap del meu llit.
La cambra era clara
d'una resplendor
que no feien l'alba
ni la llar de foc.
Era una llum blanca,
viva, com de llamp,
que se li arrapava
tot al seu voltant.

-Alça't de seguida!
-m'ha dit-. Juny els bous
i llaura que llaura
fins que et digui prou.
Que a la matinada
neix un Sembrador.

Prepareu les terres,
Terrassans del món!
Nat damunt la palla,
us durà el bon gra.
I en la nit darrera,
ans del comiat,
com a recordança
us donarà el Pa.

L'ESTEL

L'estel esclata
de llum de plata.
Blava celístia
vesteix la nit.
En dolç ensomni
dorm la natura
extasiada
per l'infinit.
Ni el vent sospira
ni l'aigua canta
i l'au nocturna
calla el seu crit.
Pel prat fulgura
claror encantada.
Per l'herba passa
un raig d'estel.
Quan il·lumina
la branca nua

les flors esclaten
al bes del cel.

I un home i una dona, amb neu i nit, van
[pels camins

que per les vinyes fan les oliveres.
Suspesa dels parpals, la portadora de raïms
duen, curulla. I per les tresqueres
els veuen els pastors, muntanya enllà.

— Bé us calia aprofitar
dia i nit per la verema,
si encara l'heu d'acabar...

— El vi que cullo no és per mi, minyons.
El meu va bullir al cup fa dues mesades.
Per dar-me aquest, han rebrotat plançons
aquesta nit d'hivern, amb les glaçades.
—Amb fred, raïms?
-Oh, i quins gotims!
-Vés-te'n a la vinya gran!
-m'ha dit una veu d'infant—,
Quan les dotze hauran tocades
els ceps et rebrotaran
i les mans se't marcaran
amb unes roses badades
mateix que roses de sang.

Cull el vi i guarda'l anyades
que un dia el demanaran
àngels d'ales desplegades.
En una àmfora el duran
sobre una taula parada
i els meus amics en beuran

per comunió amb la sang
meva, que serà vessada.

LA VELLA QUE FILA

Hi ha una àvia que fila
al peu d'un portal.
-Veniu amb nosaltres!
És nit de Nadal !

—Vosaltres rai... Els xais us dormen sols,
i al matí us els vigila el gos d'atura.
La meva feina sols la puc fer jo
i, si és dolça a les mans, al cor és dura.
He de filar per a teixir-ne un drap
que guardarem amb herbes oloroses
fins que, un dia terrible, el que ara és nat,
passi les seves hores doloroses.
Ja em sembla veure'l com, carrer amunt,
trampolant per les pedres punxegudes,
va arrossegant la creu, i mira amb un
esguard ardent
el posat de la gent,
les boques mudes.
I una dona s'avança, no pot més,
el rengle dels soldats burla, lleugera,
i amb un drap que és d'aquest que jo faré
li eixuga el rostre, sang i polseguera
i suor i llàgrimes, angoixa mortal,
i li dóna el consol d'un drap frescal
que Déu segella de sa Imatge Vera.



També el veig dalt d'un cim tempestuós,
el llamp ferint la negra nuvolada,
la terra somoguda amb tremolors,
el vent irat batent la creu alçada.
I Ell, clavat dalt, amb el cabell dispers
voleiant sobre el rostre de dolcesa,
amb el cos minso tot ratllat de sang
que s'escola en filets per sa nuesa.
I, a mitjanit, un grup d'amics fidels
baixa el seu cos, despulla erta i morta,
i, a la claror indecisa dels estels,
l'embolcalla en un drap i se l'emporta...

I és aquest drap, pastors, altra vegada,
el que l'acollirà en aquell instant.
Digueu, doncs, a l'Infant que aquesta vella
no va a adorar-lo perquè està filant.
Digueu-li baix, que no ho senti la Verge.
Pobra Mareta, que ha de patir tant...

SEGONA PART

LA CARAVANA DELS REIS D'ORIENT

LA CARAVANA

Per la carena de la muntanya
gran caravana va endavant.
Tres Reis com torres

sobre camells van cavalcant.
A peu, els patges, amb una corda,
les bèsties altes van estirant.

COR DELS PATGES

Encara no hi som?
Es la fi del món !
No faig cap més passa.
Que crua és la nit!
Quin fred tinc als dits!
El morro pansit
del camell es glaça.
La neu cau a flocs
i anem sense esclops.
Bé, vaja! Això és massa.
Hem passat mercats,
hostals i ciutats

plens de veus amigues,
i, au! Apa! Endavant!
No t'hi encantis tant!
Marxa, travessant
deserts i garrigues!
Ells se van xalant
i tu vés sirgant
amb dàtils i figues.
I, al capdavall, què?
Aneu a saber...
Me'n faré l'estella !
Adéu, cavaller,
i sabre i corser!
Adéu, mercader!
Ai, adéu, donzella!
No tinc ulls per res,
puc mirar, només,
amunt, a l'estrella.

Palmera reial,
caseta frescal,
ombra regalada.
Fillet d'ulls de cel,
colom sense fel,
pastisset de mel,
coqueta ensucrada.
Pati acollidor,
brollador sonor.

Esposa estimada!

COR DELS CAMELLS

Del ilunyà Orient
un estel lluent
ens guia amb llum bella.
Venim lentament
del sorral calent,

seguint una estrella.
De la gran calor
sense transició
som al fred que pela.
Els geps entumits,
els genolls rendits,
i la carn se'ns gela.
Que en són de pesats
els pendents sobtats
d'aquestes muntanyes!
Quan s'acabarà
tan llarg caminar
per terres estranyes!

COR DELS REIS MÀGICS

Només nosaltres sabem el misteri
del naixement d'aquest Petit.
Per signes i estels copsem l'encanteri
d'aquesta augusta nit.
De terres llunyes venim a veure
si els nostres càlculs han reeixit.

Aquest matí ja podrem creure
que el curs dels astres no ha mentit.
Quan l'estel pari en l'angle abstracte
que en el cel ample dibuixem
tindrem, dessota, el lloc exacte

que, des de fa tant temps, cerquem.
Dins un portal, un pobre estable.
I dins l'estable, el Nen.

TERCERA PART

EL PESSEBRE

LA MARE DE DÉU

Volia ser serventa

de casa del Senyor.
I mentre, agenollada,
a Déu, amb un gran plor
li deia: "—Em sento indigna
de gosar voler tant",
la finestra s'obria
i m'omplia d'espant.



Un àngel d'ales blanques
s'estava davant meu.
-"Salve, Maria!—em deia-.
Seràs Mare de Déu."
Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia.
El Senyor és amb Vós
i beneita sou Vós
entre totes les dones.
I beneït és el Fruit
del Vostre Sant Ventre
Jesús.
I el meu rés començava
callat, en aquell instant.
Rés que perdura encara.
Rés que durarà tant
com visqui el Fill de Glòria
que és nat aquesta nit.
Com duri Sa memòria.
Com, fins a l'infinit
dels temps, el necessiti
el món per als seus mals
si Sa Sang i mes llàgrimes
no us basten per renta'ls.

SANT JOSEP

Oh Déu, que des del si de Na Maria
un somni m'enviàreu ple de cel
i em demanàreu que li fos fidel
a desgrat del que l'ull em descobria!
Ara us veig fet Infant i sou fill meu
— pobre fuster aureolat de glòria!-;
amb el ribot guanyaré el pa d'un Déu
que l'ha de dar al món perquè no mòria.

LA MULA DE L'ESTABLE

Quin bell enrenou !
No has sentit, tu, bou,
resar a la Dona?
I l'Home ha cantat,
i algú ha bellugat
damunt de la palla.
Era un Pollinet
de dona, nuet,
que ja espernegava.
Algú amb tant d'esclat
que m'ha enlluernat.
Tot ho veig daurat.
Als ulls tot me balla.
Sembla un sol, posat
damunt de la palla.

EL BOU DE L'ESTABLE

He passat la nit
vetllant, encongit,
amb el cor petit
i les banyes moixes.
I feia un mugir
ben dolç, per si així
podia ablanir
les meves angoixes.

Quina nit d'encants,
d'estels rutilants,
de vols flamejants
i d'aura divina!
I quins cants tan bells!
Com d'eixams d'ocells
refilant tots ells
amb la veu més fina.
He vist el Vedell
que és molt blanc de pell
i encar no camina.
Però fa una claror
i una resplandor
que tot ho il·lumina
Al cor de la nit
la llum ha sortit
en una establia.
Em miro el rastell,
l'alfals, i aquest Vell
que tot s'hi entendria.
I, pel respirall,
la nit, com va avall,
i el néixer del dia.

QUARTA PART

L'ADORACIÓ

LA NIT DE NADAL

L'estel brilla en la nit pura
i es detura al firmament.
Els camps són sembrats d'argent
Fa una nit quieta, segura.
Si no pot ser un crit del vent,
¿no sentiu com un lament,
com un plor de criatura?

EL PLOR DE L'INFANT JESÚS

Oh, plor que penetra el món!
Enmig del seu son pregon
el cor de cada home plora.
Què cau dels ulls adormits
lliscant pels rostres rendits?
Quina tristesa els acora?
També cau dels ulls del cel,
llàgrima de llum, l'estel,
que es fon a dins del pessebre
en l'Infant que l'ha cridat
així que els ulls ha badat
ferint d'esclat la tenebra.

L'ARRIBADA DELS PASTORS I DELS REIS

I apareixen els tres Reis,
els mantells blancs de gebrada.

Tots s'atansen a Jesús
amb el cor ple d'alegria.
Els Reis es van inclinant
amb gran gest de cortesia.
L'Infant se'ls mira seriós.
Callen Josep i Maria.



La mula ¡ el bou, atents,
drecen I 'o re 11 a i espien
— Déu vos guard, Josep!
Déu vos guard, Maria!
Venim a adorar
l'Infant que us naixia.
Què li donarem

que ben grat li sia?

LES OFRENES DELS REIS

El Rei Melcior:
-Rebeu, Senyor, aquest munt d'or
per a instaurar el Reialme.

El rabadà:
-Però si és un Rei pastor!

Una veu d'àngel:
-Per guanyar el vostre cor
es farà esclau de l'amor.
Per ceptre durà una palma.

El Rei Gaspar:
—Jo us dono un cofret d'encens
que com a Déu us honora.

El rabadà:
— Un Déu que neix com els nens!

Una veu d'àngel:
— No és pas l'altar de fum dens
sinó l'esperit intens
de veritat, que l'enamora.

El Rei Baltasar:
-De mirra ofereixo un vas

que és de la mort presentalla.
El rabadà:
-Si és Déu, no es morirà pas!

Una veu d'àngel:
—Tres jorns després del traspàs
volarà cap el cel ras
abandonant la mortalla.

LES OFRENES DELS PASTORS

Una pastora:
-Mireu-lo, quin bé de Déu!
Quines manetes tan fines!

Una veu d'àngel:
— El Nen té els braços en creu
i la palla li fa espines.

Un pastor:
-Jo vull donar-li aquest ram,
que està tan ple de groseiles.

Una veu d'àngel:
-Sobre els peuets de l'Infant
hi surten gotes vermelles.

Un pastor:
—Jo li tiro un clavellet
collit a punta de dia.

Una veu d'àngel:
—El clavell cau al costat
i sagna com la ferida.

Una pastora:
-Quin bresolet tan bufó
que li fa, la menjadora!...

Una veu d'àngel:
—A punt de resurrecció
com un cos que el cel enyora.

El rabadà:
-Jo, si el Nen Jesús ho vol,
faré sonar el flabiol
que ho faig de molt bona gana.
I si ho volem festejar,
apa! doneu-vos la mà
i ballem una sardana.

L'HOSANNA

I tot es transfigura en un moment.
Un àngel sobrevola tot Betlem
com vent de Déu que l'ample espai agita.
I un gran toc de trompeta furient,
que esquinça el cel de cap a cap, suscita
en l'esperit dels que adoren, espavent.
Però no dura pas el bell esglai
perquè del cel ja cau, com un desmai,
un estol d'àngels que a l'encís invita.
Tot el que fou espant, crit i remor,
és ara beatitud, impuls d'amor
que els cors i els cels inflama de pregària.
Reis i pastors, tothom s'ha agenollat
al davant de l'Infant Il·luminat
per la claror que vessa de l'alçària.
Vibren mil harmonies dalt dels cels.
En la nit clara han mort tots els estels
i un bes immens travessa la natura.
Els braços cerquen els braços germans.
Reis i pastors s'estreyen fort les mans
i el llavi diu una paraula pura.
— Glòria a Déu! Cantem! Glòria en

[l'altura!
-Glòria a Déu i a tota criatura!
-Pau a la terra!
— Mai més cap guerra!
-Mai més pecat!
— Pau als homes de bona voluntat!

Els àngels:
— Pau a la terra !

Els homes:
-Mai més cap guerra!
Els homes i els àngels:
— Mai més pecat!
Una veu dalt del cel:
— Pau als homes de bona voluntat!
Pau!

Prada, abril del 1947.



Aquesta primera audició a Sabadell de l'Oratori
EL PESSEBRE, en homenatge a Pau Casals, ha estat

organitzada per les delegacions de
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amb la col·laboració de:

Acadèmia Catòlica

Acadèmia de Belles Arts

Associació de Pessebristes

Coral Al·leluia de l'Església Evangèlica
Fundació Bosch I Cardellach

Orfeó de Sabadell
Puerl Cantores

Sabadell Sardanista
Schola Cantorum

Unió Excursionista Sabadell

BANC DE SABADELL
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