L'origen d'una cançó

Meditación
de
Nadal
Cada cosa tindra la mateixa música,
cada instant tindra el mateix compás,
i les hores serán acompassades i fines
com aquelles viscudes al Portal.
Mes tú, ells, jo, els que fem VUnivers
seguirem tenint les mateixes cabbries...
les mateixes delences, el mateix perfil...
i el Nadal d'enguany, com cada anyada,
no ens haurá pintat cap color ais ulls.
.../ és que no n hi ha prou en "fer"
pessebre,
és qué no n hi ha prou cantant cangons.
ni en saber que Vestrella del Pessebre
ha lluit en el cel per Vlnfantó.
Cal que aprofondim en el Misteri.
cal que lloem al Pare peí seu Plá,
cal que sentim la joia de la Ver ge
en acceptar un testimoni de cristia.
Sois així,
J será en
I será en
I será el

la joia del Nadal perdurará.
els nostres cors pa i riquesa...
nostre mirar, color i bellesa...
nostre limit sobrehumá!
ANA

Heus aquí el comenyamant d'aquesta cangó nadalenca
que s'ha fet popular en tots els recons del món. Canc»
que moltes vegades liem sentit cantar en esglésies, vetllades nadalenques i a casa mateix. quan s'apropa la Gran
Diada.
;,D"ont ve aquesta can$ó? Qui la compongué? Aixó és
el que volem saber.
Fa uns quans anvs váreig llegir casualinant l'origen
d "aquesta can^ó, mes ben dit, els primers pasos de i a rnaIcixa quan es pot dir que era encara inédita.
Diu que en la primera quarta part del segle passat, cap
alia l'any 1818, en una vila austríaca molt modesta, i'orpue de Fesglésia parroquial estava reparant-se, i hom esperava que estaría llest per la missa de Mitja Nit de Nadal.
Pero arrivá el dia i l'instrument musical no estava disposat per tocar.
I al veure que amb gran pesar que no era possible fer
tis de l'orgue. el vieari de la Parroquia que devia teñir
un bon tro(< de poeta i de músic, fou quan tingué la pensada de compondré una eangó perque la cantessin uns
pocs feligresos de la parroquia. I així es feu.
I aquest és el primer pas que va donar una calzoneta
nadalenca, que no per bumil i sencilla deixá d'ésser bella
¡ famosa.
El demés ja ho sabem tots. Tradui'da a totes les llengues i cantada per les mases coráis més famoses, Santa Nil
ha donat la volta al món i ens ha fet palpitar el cor de
ííoig de veure tan fidelment interpretada l'emoció de la
Redempció que sentí aquell vieari austríae fa més de un
segle.
Josep Bosch
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Laureano Miró, 121 - ESPLUGAS - Telef. 504

MALTAS Y CAFES
TORREFACCION

Venta

a Cafés y

IVLIO

SELECTA

Colmados

Dr. Turró (esq. I. Iglesias) . Tel. 247 - ESPLUGAS

1Jar Bodega LA PRIMAVER A
Para buen /¡no y buen café

B a r - Bode ga LA PRIMAVERA

que Jesintoxica el organismo ¿j

A. G u i m e r á , 4 ó

Telé f. 3 2 6 -

ESPLUGAS
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