
CONVIVÈNCIES

11, 12, 13 novembre de 2011
Sa Font Gran (ESPORLES)

NO HAY AMOR MÁS GRANDE

Aquest quadern és de: ____________________________

CANTS 
DE LES PREGÀRIES
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4-LUZ DE MI VIDA

DO
Luz de mi vida,
  rem     
aliento en mi fe,
       SOL     
tu amor me consume,
    FA      DO
es fuego en mi ser.
  lam  
Nada podrá
     RE  
apagar este amor.
  rem        SOL    DO
Luz de mi vida eres Tú. 

5-JESÚS PENSAU EN MI

RE                    SOL LA            RE
Jesús pensau en mi quan sigueu al vostre Regne!
    sim            SOL LA                    RE
Jesús pensau en mi quan sigueu al vostre Regne!

6-RES NO ENS PODRÀ SEPARAR

DO   FA  DO
Res no ens podrà separar (bis)
  mim  lam  FA
Res no ens podrà separar
   SOL     DO
de l’amor de Déu.

Nada nos separará, Nada nos separará,
Nada nos separará, del amor de Dios.

7-VÓS, SENYOR, EM MANTENIU

DO  FA    SOL  DO
Vós, Senyor, em manteniu la llàntia encesa, (bis)
      FA   SOL  DO
Déu meu, claror en les meves nits! (bis)

1-COM EL PARE M’HA ESTIMAT

DO         SOL              lam
Com el Pare m’ha estimat
     rem          SOL
jo vos he estimat.
DO          SOL        lam
Siau en el meu amor!
FA           SOL        DO (SOL7)
Siau en el meu amor!

Como el padre me amo, 
yo os he amado
permaneced en mi amor, 
permaneced en mi amor.

2-YENDO CONTIGO

RE        LA       sim        fa#m
Yendo contigo nada me inquieta
SOL               RE    LA
marcho con paz y fuerza
RE        LA       sim         fa#m
Yendo contigo todo se espera
SOL        LA        RE
cada mañana es nueva

3-TU FIDELIDAD

DO                   FA
¡Tu fidelidad es grande!
SOL                   mi         la
¡Tu fidelidad incomparable es!
DO                            rem
¡Nadie como Tú, bendito Dios!
SOL                      DO
¡Grande es tu fidelidad!

NHAMG
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TEXT EVANGÈLIC (Joan 15)

»Diu Jesús: Vos he dit tot això perquè la 
meva alegria sigui també la vostra, i la 
vostra alegria sigui per sempre. Aquest és 
el meu manament: que vos estimeu els 
uns als altres tal com jo vos he estimat. 
Ningú no té un amor més gran que el qui 
dóna la vida pels seus amics. Vosaltres 
sou els meus amics perquè vos he fet 
conèixer a Déu. No m’heu triat vosaltres 
a mi; sóc jo qui vos he elegit a vosaltres 
i vos he confiat la missió d’anar pertot 
arreu i donar fruit, i un fruit que duri 
per sempre. I tot allò que demanareu a 
Déu en nom meu, ell vos ho concedirà. 
Això vos dic: que vos estimeu els uns als 
altres.
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Carta de sant Joan
(Joan 3,1 -8) 

Hi havia un dels fariseus que 
es deia Nicodem. Era un diri-
gent dels jueus. Aquest home 
va anar de nit a trobar Jesús i 
li digué: 
--Mestre, sabem que ets un 
enviat per Déu, perquè ningú 
no podria fer aquests senyals 
prodigiosos que tu fas si Déu 
no estigués amb ell. 
Jesús li respongué: 
--T’ho ben asseguro: ningú no 
pot veure el Regne de Déu si 
no neix de dalt. 
Li diu Nicodem: 
--Com pot néixer un home que 
ja és vell? És que pot entrar al-
tra vegada a les entranyes de 
la mare i tornar a néixer? 
Jesús respongué: 
--T’ho ben asseguro: ningú no 
pot entrar al Regne de Déu si 
no neix de l’aigua i de l’Esperit. 
De la carn en neix carn, de 
l’Esperit en neix Esperit. No 
t’estranyis que t’hagi dit: “Cal 
que nasqueu de dalt.” El vent 
bufa allà on vol; en sents la 
remor, però no saps d’on ve ni 
on va. Així mateix passa amb el 
qui neix de l’Esperit. 
PARAULA DE DÉU

Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Joan 4, 4-42)

Jesús havia de travessar Samaria. Arribà, doncs, 
en una població samaritana que es deia Sicar, 
no gaire lluny de la propietat que Jacob havia 
donat al seu fill Josep; allà hi havia el pou de 
Jacob. Jesús, cansat de caminar, s’assegué allí a 
la vora del pou. Era cap al migdia. Una dona de 
Samaria es presentà a pouar aigua. Jesús li diu: 
--Dóna’m aigua. Els seus deixebles se n’havien 
anat al poble a comprar menjar. Però la dona 
samaritana preguntà a Jesús: --Com és que tu, 
que ets jueu, em demanes aigua a mi, que sóc 
samaritana? Cal recordar que els jueus no es fan 
amb els samaritans. Jesús li respongué: --Si sa-
bessis quin és el do de Déu i qui és el qui et diu: 
“Dóna’m aigua”, ets tu qui li n’hauries demana-
da, i ell t’hauria donat aigua viva. La dona li diu: 
--Senyor, no tens res per a pouar i aquest pou 
és fondo. D’on la trauràs, l’aigua viva? El nostre 
pare Jacob ens va donar aquest pou, i en bevia 
tant ell com els seus fills i el seu bestiar. ¿Que 
potser ets més gran que no pas ell? Jesús li res-
pongué: --Tots els qui beuen aigua d’aquesta 
tornen a tenir set. Però el qui begui de l’aigua 
que jo li donaré, mai més no tindrà set: l’aigua 
que jo li donaré es convertirà dintre d’ell en una 
font d’on brollarà vida eterna. Li diu la dona: 
--Senyor, dóna’m aigua d’aquesta! Així no tindré 
més set ni hauré de venir aquí a pouar. Ell li diu: 
--Vés a cridar el teu marit i torna. La dona li 
contesta: --No en tinc, de marit. Li diu Jesús: 
--Fas bé de dir que no en tens. N’has tengut 
cinc, i l’home que ara tens no és el teu marit. En 
això has dit la veritat. La dona li respon: --Sen-
yor, veig que ets un profeta. Els nostres pares 
van adorar Déu en aquesta muntanya, però vo-
saltres deis que el lloc on cal adorar-lo és Jeru-
salem. Jesús li diu: --Creu-me, dona, ara adorau 
Déu en una muntanya i en una ciutat, però jo 
t’ho dic en tota veritat. Cerca a Déu en esperit i 
en veritat però dins el teu cor, no defora



ESCALARE TU CIELO
¿Dónde está el juez? 
¿Cuál es mi crimen?
¿Dónde está el día? 
¿La libertad?
¿y mis amigos?
¿Fue fantasía?
¿Dónde estoy yo? Quiero gritar.

Si cuando gritas nadie responde,
Si cuando sueñas no hay despertar,
Si cuando miras sólo ves noche... 
Todos morimos de soledad.

iJusticia, huiste! iEscalaré tu cielo! 
iRasgaré su azul, te arrancaré tu velo!
¡Te buscaré hasta vaciar el mar,
donde se besa con la libertad!

Me siento ahora como un gusano.
Y sus calumnias me hacen temblar.
Con sus desprecios no soy un hombre...
¿Quién soy ahora? Quiero gritar.

Si cuando gritas nadie responde,
Si cuando sueñas no hay despertar,.
Si cuando miras sólo ves noche...
Todos morimos de soledad.

¡Justicia, huiste, escalaré tu cielo!
¡Rasgaré su azul, te arrancaré tu velo!
iTe buscaré hasta vaciar el mar, 
donde se besa con la libertad! 

3
ARGUMENT:
El jove, anomenat JESÚS, s’ha trobat a la cel·la un llibre 
que li interpel·la poderosament. Feliços els perseguits? rei-
vindica en aquesta cançó la seva innocència, experimenta 
el seu abandonament. Reclama la justícia per als oprimits 
... Se sent “un cuc, no un home”.

TEMA: 
Qui som? Què feim aquí? També apareix el tema de l’Just 
Perseguit. El crit dels oprimits, el desemparament dels 
servents del Senyor, l’esperança de l’alliberament de tota 
presó, tot mur. I, de fons, s’insinua una resposta: Déu, 
creació, betlem, un ventre beneït, felicitat ...E

S
C

A
LA

R
É

 T
U

 C
IE

LO
Pàgina 3Pàgina 22

10
¿M

E
 S

IG
U

E
S

?

Argument: L’interès per saber qui és el que està en l’altra cel·la 
embarga a JESÚS i a Claudia. Porten temps junts cel·la contra 
cel·la i no saben res de la vida de l’altre. CLAUDIA sospita una 
cosa meravellosa, mentre JESÚS segueix llegint en el llibre. “Tu 
no saps qui parla amb tu” ... El mateix li passava al protagonista 
del llibre amb aquella dona samaritana que tenia set marits. “Em 
segueixes?”, Canta JESÚS. Ella li diu que sí, que li segueix ... però 
això és un gran descobriment: és molt més que seguir la narració 
que JESÚS li està llegint ... El protagonista del llibre també es diu 
JESÚS. «Em dius que Déu s’assembla a tu? “, pregunta CLAU-
DIA. I conclou:” Vaig trobar una perla, vaig trobar un tresor “. El 
protagonista del llibre i el jove JESÚS que és a la cel·la es després 
parin tan i s’identifiquen en una meravellosa osmosi ... encara que 
seguida els soldats li arrabassaran el llibre.

Tema: Seguir Jesús és identificar-se amb Ell, amb els seus senti-
ments, amb el seu estil de vida. És néixer de nou, com Nicodem, 
o com aquella samaritana.

No sé si es tu libro, o quizás el viento...
Nadie sabe del viento si viene o se va.
Respira mi aire. Yo soy la Verdad.

Detrás de tu voz ya no veo tu cara.
Me ves ya si limpia tienes la mirada.
Al Padre, a Dios ves, si me ves a Mí.
¿Me dices que Dios se parece a ti?
Llena de amargura, mis lágrimas bebo.
Mas, en mi garganta eres vino nuevo.

Me hundo en la noche, y apareces tú,
como la tiniebla se agarra a la luz.
Encontré una perla, encontré un tesoro,
y hasta estos barrotes me parecen de oro.
Tú sacias mi sed, eres agua viva.
¡Quizá creo en Dios, aunque no lo diga!

Me hundo en la noche, y apareces tú,
como la tiniebla se agarra a la luz.
Encontré una perla, encontré un tesoro,
y hasta estos barrotes me parecen de oro.
Tú sacias mi sed, eres agua viva.
¡Quizá creo en Dios, aunque no lo diga!

¿ME SIGUES?

Tú no sabes quién habla contigo.
Y tú mucho menos. Quizá soy espía… 
Quiero darte un regalo de amigo.
¿Aquí, en una cárcel? ¡No es éste tu día!
Yo tengo un agua que quita el sentido.
Veneno, si el agua es como la mía.
Si bebes de mi agua, jamás tendrás sed.
Beber bien quisiera. Mas, ¿esta pared?
Soy agua de vida. ¿Escuchas mi libro? 
Por fin, ahora caigo… ¡tenía un buen lío!
Y siete maridos tiene esta mujer.
Pues ése es un lujo muy caro de ver.
¿Me sigues? 
Pues, claro… ¡te sigo!
¿Me sientes?
Pues, claro... ¡te siento!
Aquel que me siga ya vive en la luz.
Dará mucho fruto. Tomará su cruz...
Nacerá de nuevo, si oye mi voz.
Y un día de pronto sabrá quién soy yo.
Tras de este muro te oigo,
te siento...



1. El tipus de música que més m’agrada és:
______________________________________________________________
2. El meu somni daurat és:
______________________________________________________________
3. Treball dur i il·lusionat en alguna cosa quan ...
______________________________________________________________
4. Els amics que més m’ajuden són:
______________________________________________________________
5. El meu color preferit és:
______________________________________________________________
6. En les meves estones lliures em dedic a ...
______________________________________________________________
7. Quan he de prendre una decisió difícil ...
______________________________________________________________
8. El menjar que més m’agrada és:
______________________________________________________________
9. El tret més important del meu caràcter és:
______________________________________________________________
10. Quan m’entren ganes de plorar ...
______________________________________________________________
11. Les persones que més m’han ajudat en la meva vida són:
______________________________________________________________
12. Ara que no em senten, als meus pares fa temps que tenc ganes de dir-los que
______________________________________________________________
13. Els fracassos que transform en èxits són:
______________________________________________________________
14. Quan les coses em van malament jo tot sòl ...
______________________________________________________________
15. Una cosa que sempre em posa de mal humor és:
______________________________________________________________
16. El meu principal defecte és que ...
______________________________________________________________
17. Les ocasions en què em sent útil als altres són:
______________________________________________________________
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MAGNIFICAT

¿No escucháis el llanto de las madres?
Su clamor es tan grande como el mar.
En su seno hay calor: vigor de parto.
Dan a luz a otro hijo: ¡libertad!

¿No escucháis? Su canto es como el viento
que un camino en las olas ha de abrir.
y a su lado, aliado de los pobres,
Dios camina. Su sitio está aquí.

Él levanta del barro al oprimido,
y al soberbio del trono hace rodar.
¿De qué lado estás tú? No te equivoques.
Con un pie a cada lado Dios no está.

¿No escucháis el llanto de las madres?
Su clamor es tan grande como el mar.
En su seno hay calor: vigor de parto.
Dan a luz a otro hijo: ¡libertad!

¡Dadle vuelta al dolor! Será alegría.
Las promesas de Dios se han de cumplir.
Porque Él puede saciar a los hambrientos
y hasta al Hijo que ha muerto, revivir.

¿No escucháis? Rumor de caracolas,
una voz y otra voz. Ya son clamor.
¡Sí, benditas todas las mujeres,
que retáis a la muerte con valor!

¿No escucháis el llanto de las madres?
Su clamor es tan grande como el mar.
En su seno hay calor: vigor de parto.
Dan a luz a otro hijo: ¡libertad!

¿No escucháis el llanto de las madres?
Su clamor es tan grande como el mar.
En su seno hay calor: vigor de parto.
Dan a luz a otro hijo: ¡libertad!
Dan a luz a otro hijo: libertad
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9 Argument: Les mares dels fills desapareguts reclamen per 
a elles el dret a la vida que elles van engendrar.

Tema: Aquest himne és un cant d’alliberament. La justícia 
de Déu. Ell camina al costat dels pobres, aixeca del fang a 
l’oprimit i al superb del tron fa rodar. iBendita la dona, totes 
les dones i el Fruit del seu ventre!.M
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Càntic de Maria (Lc 1, 46-56) (Magnificat)

Maria digué: 

»La meva ànima magnifica el Senyor, 
el meu esperit celebra Déu que em salva, 
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 

»Des d’ara totes les generacions em diran benaurada, 
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles: 
el seu nom és sant, i l’amor que té 
als qui creuen en ell s’estén de generació en generació. 

»Les obres del seu braç són potents: 
dispersa els homes de cor altiu, 
derroca els poderosos del soli i exalta els humils; 
omple de béns els pobres, i els rics se’n tornen sense res. 

»Ha protegit Israel, el seu servent, 
com havia promès als nostres pares; 
s’ha recordat del seu amor a Abraham 
i a la seva descendència per sempre.
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Primera carta de Joan (1Jn 4,7-21) - Déu és amor
Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als altres, perquè 
l’amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: ha nascut 
d’ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu 
és amor.
Hem vist clarament l’amor que Déu ens té quan ell ha enviat 
al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell. L’amor és 
això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell 
ha estat el primer que ens ha estimat, tant, que ha enviat el 
seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats. Estimats 
meus, si Déu ens ha estimat així, també nosaltres ens hem 
d’estimar els uns als a1tres. Mai ningú ha pogut contemplar Déu, 
però si ens estimam, Déu està en nosaltres, i dins nosaltres el 
seu amor és tan gran que ja no hi falta res. Un signe per sabre 
que estam en ell i ell en nosaltres és que ens ha fet el do de 
compartir el seu Esperit. Més encara: nosaltres mateixos hem 
contemplat com el Pare ha enviat el seu Fill perquè fos el salva-
dor del món; nosaltres en donam testimoni; per això, tothom qui 
confessa que Jesús és el Fill de Déu està en Déu i Déu en ell.
Així nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té, i hi hem 
cregut. Déu és amor; el qui viu en l’amor està en Déu, i Déu està 
en ell. L’amor està plenament dins nosaltres; per això miram 
amb confiança el dia del judici, perquè en aquest món ja som 
semblants a Jesucrist. L’amor no coneix la por. Si l’amor és prou 
gran, treu fora la por, perquè la por ve de l’amenaça d’un càstig; 
per això només té por el qui no estima plenament. 
 Veient com Déu s’ha avançat a estimar-nos, estimem 
també nosaltres. Si algú deia que estima Déu, però no estimava 
el seu germà, mentiria, perquè els qui no estimen els germans 
que veuen, no poden estimar Déu, que no veuen.
 Jesucrist mateix és qui ens dóna aquest manament: Qui 
estima Déu, que estimi també el seu germà.
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LES BENAURANCES QUE JESÚS
APRENDRE DE SA MARE

COR 1
Feliços els pobres d’esperit i de butxaca, els que tenint la nevera deserta,
l’armari buit i la cartera en números vermells, són capaços, com Maria,
de donar un sí gratuït, autèntic incondicional als plans de Deu.
COR 2 
Feliços els que estan tristos, els que havent de suportar un dia sí 
i altre també les portes tancades d’un món que ha prescindit d’ells,
són capaços, com Maria, de fer present
amb les seves paraules i amb la seva vida el somriure de Déu.
COR 1
Feliços els humils, els que, des de l’anonimat i els últims llocs,
són capaços, com Maria, de comptar amb els seus llavis i amb el seu cor
les proeses d’un Déu que segueix mirant amorosament la humilitat dels seus 
servents.
COR 2
Feliços els qui tenen fam i set de fer la voluntat de Déu,
els que, no conformant-se amb assistir al banquet de la vida
com a mers comensals, són capaços, com Maria,
d’aixecar de la taula i avançar-se a les necessitats dels seus germans.
COR 1
Feliços els compassius, els que tenen un cor net,
els que, malgrat el dany a què són sotmesos per un mut cruel i egoista,
són capaços, com Maria, de guardar en els seus cors
únicament, exclusivament les bondats dels seus germans.
COR 2
Feliços els qui treballen per la pau, els que no “tirant pilotes fora,”
culpant sempre als altres dels mals d’aquest món,
són capaços, com Maria, d’involucrar, de posar-se en camí,
construint amb les seves pròpies vides un regne de pau,
d’amor, de justícia, de fraternitat.
COR 1
Feliços els perseguits per fer la voluntat de Déu,
els que, tot i estar amb les portes tancades per por a una societat
que no els vol, són capaços, com Maria, de tenir oberts els seus cors,
fent de les seves vides un refugi proper, càlid, reconfortant
per a totes les persones que passen per les seves vides.
COR 2
Feliços vosaltres quan vos insultaran i vos perseguiran 
i escamparan contra vosaltres tota classe de calúmnies, 
doncs aquí, a la creu, vos lliuraré a la persona més especial d’aquest món: a 
la meva Mare. Alegreu-vos i celebreu-ho, 
ja que passareu a ser els seus fills predilectes
TOTS
Gloria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era en el principi pels segles del segles, Amen.
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SALM 22
COR 1

Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat? 
No véns a salvar-me, no t’arriba el meu clam. 
Crido de dia i no em respons, 
Déu meu; crido de nit, sense repòs.

COR 2

I això que tu ets el Sant, 
que tens per tron les alabances d’Israel! 
En tu confiaven els nostres pares, 
hi confiaven i els vas alliberar; 
a tu clamaven i eren deslliurats, 
en tu confiaven i no foren confosos. 

COR 1

Però jo sóc un cuc, no pas un home, 
befa de la gent, menyspreat del poble. 
Tots els qui em veuen es riuen de mi, 
me fan caruses, prenen aires de mofa: 

COR 2

«Que es dirigeixi al Senyor, que ell el salvi, 
que l’alliberi, si tant se l’estima!» 
Però tu em tragueres del si de la mare, 
ets tu qui em confiares als seus pits; 
acabat de néixer, em van dur a la teva falda, 
des d’aleshores ets el meu Déu. 

COR 1

No t’allunyis, que el perill és a prop 
i no tenc qui m’ajudi. 
Però tu, Senyor, no t’allunyis; força meva, 
sempre estàs apunt de defensar-me. 
Allibera la meva vida de l’espasa, 
que no mori entre les grapes del dimoni; 
salva’m dels qui em volen mal, 
guarda’m de les persones dolentes.

COR 2

Senyor, m’has escoltat! 
Anunciaré el teu nom als meus germans, 
t’alabaré enmig del poble reunit: 
«Fidels del Senyor, alabau-lo, fills de Jacob, 
glorifiqueu-lo, reverencieu-lo, fills d’Israel! 

COR 1

Vendran a anunciar la seva bondat  al poble 
que ha de néixer, 
i diran: «El Senyor ha fet tot això!»

TOTS

Gloria al Pare al Fill i a l’Esperit Sant,
Com era en el principi pels segles del segles, 
Amen.
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JOB 3
COR 1

Que mori el dia que vaig néixer 
i la nit que s’adonà que era concebut un home! 
Que, des de dalt, Déu oblidi aquell dia; 
que es torni fosc i no rebi mai més llum! 

COR 2

Que el reclamin la tenebra i la fosca de la mort, 
que un núvol espès el cobreixi, 
que el sol, apagant-se, l’espanti! 

COR 1

Que la tenebra s’endugui aquella nit 
i no entri en el recompte dels dies i mesos de l’any! 
Que sigui una nit estèril 
i no senti crits de goig! 

COR 2

Que, a trenc d’alba, 
els seus estels es tornin foscos, 
que esperi la llum en va 
i no torni mai a veure les parpelles de l’aurora! 

COR 1

Nit que no em tancà les portes a la vida, 
nit que no em privà de veure el sofriment! 
Tant de bo fos mort 

COR 2

Per què no vaig morir en el si matern 
o no vaig expirar acabat de néixer? 
En el país dels morts, els malvats no mouen brega, 
els extenuats hi troben repòs. 

COR 1

També hi descansen, segurs, els captius, 
sense sentir els crits dels capatassos. 
Grans i petits, allà tots són iguals, 
allí l’esclau queda lliure del seu amo. 

COR 2

Val la pena de viure? 
Per què donar la llum al qui sofreix, 
i la vida a l’amargat? 
Esperen en va que la mort arribi, 
la busquen amb ànsia més que un tresor. 

COR 2

Quan troben la seva tomba 
ho celebren plens de goig. 
Sóc un home que no sap on anar: 
Déu m’ha acorralat per totes bandes. 

COR 1

El meu pa pren regust dels meus sospirs 
i els gemecs del meu dolor brollen com l’aigua. 
M’arriba el que em feia més por, 
em cau al damunt el que més m’esgarrifa. 
No tenc pau ni assossec, 
no trobo repòs, m’assalta el neguit. 

TOTS

Gloria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era en el principi pels segles del segles, 
Amen.
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8 Argument: DIEGO ha fracassat en l’intent d’alliberar CLAUDIA, 
que segueix enamorada de JESÚS, de qui ella ignora encara el 
seu empresonament. Ara DIEGO intenta la traïció de JESÚS, vol 
que delati a CLAUDIA i als seus amics, i així tendrà el terreny 
lliure davant CLAUDIA. JESÚS es nega a delatar CLAUDIA i veu 
davant un traïdor. DIEGO, en venjança, denúncia davant els 
GUÀRDIES falsament a JESÚS com el cap de la revolta.

Tema: La intolerància. Les noves violències: el neofeixisme que 
avui, com ahir, s’abat sobre el innocent, el pobre, el marginat. 
“Si fas servir la violència ets més persona”. “Tornen de nou les 
botes”, el racisme, la xenofòbia. El rebuig a la diversitat. El cop, 
la traïció, no sabem d’on ve, potser del millor amic.
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El viejo, el minusválido
no son nuestros hermanos.

Estoy en la calle,
los ojos bien abiertos.
Espero un judío,
Y a ése le golpeo.
Queremos liberar
la nación de gusanos.
Los débiles, sin techo,
no son nuestros hermanos.

Vuelven los skin-heads, otra vez las botas.
Si usas la violencia, eres más persona.
Pon ritmo más duro al “paso de la oca”.
Guerra en los estadios, y en zonas de copas.
Pon ritmo más duro al “paso de la oca”.
Guerra en los estadios, y en zonas de copas.

Estoy en la calle, 
los ojos bien abiertos.
Espero que tú pases,
si quiero, te golpeo. 
Queremos liberar
la nación de gusanos.
El otro, el diferente
ése no es hermano.

Vuelven los skin-heads, otra vez las botas.
Si usas la violencia, eres más persona.

OTRA VEZ LAS BOTAS

Estoy en la calle, los ojos bien abiertos.
Espero un moro, y a ése le golpeo.
Queremos liberar la nación de gusanos.
La lucha está en la calle,
“zona libre para blancos”.
Estoy en la calle,
los ojos bien abiertos.
Espero a un mendigo,
y a ése le golpeo.
Queremos liberar
la nación de gusanos.
La lucha está en la calle,
“zona libre de gitanos”.

Vuelven los skin-heads, 
otra vez las botas.
Si usas la violencia, 
eres más persona.
Pon ritmo más duro 
al “paso de la oca”.
Guerra en los estadios, 
y en zonas de copas. (bis).

Estoy en la calle los ojos bien abiertos.
Espero un inmigrante, ya ése le golpeo.
Queremos liberar la nación de gusanos.
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4 Argument: JESÚS descobreix que la seva solitud és com-
partida. Hi ha una al·lota a l’altre costat. Ella també intenta 
trencar la gàbia de la seva soledat. Hi ha tota una humani-
tat darrere del nostre propi mur. La tentación d’atravessar 
és arriscada: Què hi ha darrere d’un mur, d’una mirada, 
més enllà de nosaltres mateixos?

Tema: La soledat. Les solituds. L’altre és amic o enemic? 
Hi ha tot un supermercat d’ofertes (partits polítics, sectes 
drogues, tele-escombraries, botellot, etc.) Per trencar la 
solitud. Potser, el millor sigui pujar a la moto del desencant 
i escapar-se del perill d’extinció, refugiar-se en l’evasió i no 
comprometre a res.
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PELIGRO DE EXTINCIÓN
La soledad es la noche...
Te despiertan sobresaltos, confusión.
¿Oyes golpes tras el muro
o latidos de tu propio corazón?
Nadie sabe qué te aguarda
si al fin rompes la campana de cristal.
¿Qué hay detras de una mirada
de una lágrima? ¿Un abrazo, o un puñal?
Me he enfrentado a la injusticia,
Me han traído a esta trampa, entre ladrones.
Una duda me atormenta:
¿Mis amigos son mis propios delatores?

Soy el rey de las “pastillas”.
Te colocan en la cuarta dimensión.
También vendo jeringuillas.
Puro “éxtasis”, locura y sensación.
Esta es la Verdad Suprema.
Yo predico un “bautismo retroactivo”.
Milagros, exorcismos, curaciones.
Mi programa: “El púlpito televisivo”
¡Venga nena! ¡Súbete a mi moto, que me voy!
¡Acelera, y escapemos del peligro de extinción!
¡Venga nena!  ¡Súbete a mi moto, que me voy!
¡Acelera, y escapemos del peligro de extinción!
Yo soy la “medium”, el camino
y ahora mismo, ya lo noto, estoy en trance.
Tu futuro yo adivino
en las cartas, y en entrañas de elefante.

¡Ha llegado el fin del mundo!
¡El Mesías volverá sobre la tierra!
¡Llega ya el Apocalipsis!
Caerán sol, la luna, y las estrellas...
¡Venga nena! ¡Súbete a mi moto, que me voy!
¡Acelera, y escapemos del peligro de extinción!
¡Venga nena!  ¡Súbete a mi moto, que me voy!
¡Acelera, y escapemos del peligro de extinción!
Os engañan, conquistemos
el derecho a la expresión. 
Hay que luchar.
¡Compañeros! ¡Todos juntos!
Nos dan todo, todo, menos libertad.
Ganaremos. Venceremos.
Los escaños y los votos nuestros son.
Subiremos las pensiones,
Mil promesas, duro con la oposición.
¡Venga nena! ¡Súbete a mi moto, que me voy!
¡Acelera, y escapemos del peligro de extinción!
¡Venga nena!  ¡Súbete a mi moto, que me voy!
¡Acelera, y escapemos del peligro de extinción!

Me he enfrentado a la injusticia,
Me han traído a esta trampa, 
entre ladrones.
Una duda me atormenta:
¿Mis amigos son mis propios delatores?
Nadie sabe qué te aguarda
si al fin rompes la campana de cristal.
¿Qué hay detrás de una mirada,
de una lágrima? 
¿Un abrazo, o un puñal? Pàgina 17

¿NO VALES MÁS QUE UNA ROSA?
Quisiera saber: si tienes vida,
¿por qué vas tan preocupado?
Quisiera saber: si el sol aún brilla,
¿por qué vas tan agobiado?
¿Por qué le has puesto 
un móvil a la prisa, y al
mundo un marcapasos,
y vas a tumba abierta 
hasta el futuro saltando los
semáforos?

Mira, ¿no ves las alondras
comer libres en tu mano?
Mi Padre les da el alimento.
No vales menos que un pájaro.

Mira, ¿no ves las rosas
de colores a tu paso?
Tú vales más que una rosa,
más que los lirios del campo. (bis).

Quisiera saber: si tienes vida,
¿por qué vas tan preocupado?
Quisiera saber: Si abres los ojos,
¿por qué caminas dudando?
¿Por qué vas retornando hacia el futuro,
huyendo del pasado,
y tu presente como un reloj de arena
se rompe en mil pedazos?

Mira, ¿no ves las alondras
comer libres en tu mano? ...

No tengáis miedo: hasta lo más oculto
será un día revelado.
y los cabellos de vuestra cabeza
están todos contados.
No tengáis miedo ya por vuestro cuerpo
si el alma está a salvo.
Buscad la verdad, la justicia
y mi Reino vendrá como regalo.

Mira, ¿no ves las alondras
comer libres en tu mano?
Mi Padre les da el alimento.
No vales menos que un pájaro

Mira, ¿no ves las rosas
de colores a tu paso?
Tú vales más que una rosa,
más que los lirios del campo. (bis).

Mira, ¿no ves las alondras
comer en tu mano?
Tú vales más que una rosa,
más que los lirios del campo.
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Què t’agradaria que t’oferís la societat i el món?
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Temptacions de Jesús (Mc 1,12-13; Lc 4,1-13) 

Aleshores l’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable 
el temptés. Jesús dejunà quaranta dies i quaranta nits, i al 
final tenia fam. El temptador se li acostà i li digué: --Si ets Fill 
de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans. Però ell 
li va respondre: --L’Escriptura diu: L’home no viu només de 
pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. TENIR 
Llavors el diable se l’enduu a la ciutat santa, el posa dalt de 
tot del temple i li diu: --Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix. Diu 
l’Escriptura: Donarà ordre als seus àngels, i et duran a les pal-
mes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les 
pedres. Jesús li contestà: --També diu l’Escriptura: No temptis 
el Senyor, el teu Déu. FAMA Després el diable se l’enduu dalt 
d’una muntanya molt alta, li mostra tots els reialmes del món 
i la seva glòria i li diu: --Et donaré tot això si et prosternes i 
m’adores. Li diu Jesús: --Vés-te’n, Satanàs! Diu l’Escriptura: 
Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol. PODER 
Llavors el diable el va deixar, i vingueren 
uns àngels i el servien.

7 Argument: CLAUDIA sospita que han torturat a JESÚS. 
Però aquest troba sentit al seu patiment en aquell llibre. 
CLAUDIA escolta atentament la seva lectura. El llibre diu 
que la persona és més important que una flor, que un ocell. 
Que hi ha massa coses que ens preocupen i obsessionen. 
Que hem posat un mòbil a la pressa, i anem votant tots els 
semàfors. Que el que veritablement ens ha de preocupar 
és la dignitat de l’home, la justícia, el regne de Déu ...

Tema: Confiança i abandó en mans de Déu. el valor de la 
persona. “En té prou a cada dia el seu propi afany”.
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Confiança i neguit (Lluc 12, 22-34)
Després digué als seus deixebles: 
--Per això vos dic: No vos preocupeu per 
la vida, pensant què menjareu, ni pel cos, 
pensant com vos vestireu. La vida val més 
que el menjar, i el cos més que el vestit. 
Fixau-vos en els ocells: no sembren ni 
seguen, no tenen rebost ni graner, i Déu els 
alimenta. I vosaltres valeu molt més que els 
ocells! ¿Qui de vosaltres, per més que s’hi 
esforci, pot allargar d’un sol instant la seva 
vida? Així, doncs, si no podeu aconseguir ni 
una cosa tan petita, per què vos preocupeu 
de les altres? Fixau-vos com creixen les flors: 
no treballen ni filen, però vos asseguro que 
ni el rei més poderós, no anava vestit com 
cap d’elles. I si l’herba, que avui és al camp i 
Déu la vesteix així, molt més farà per vosal-
tres, gent de poca fe. 
No busqueu, doncs, què menjareu o què 
beureu, ni en passeu ànsia. Vosaltres, bus-
queu més aviat el seu Regne, i això vos ho 
donarà de més a més. 
»No tinguis por, petit ramat, que el vostre 
Pare es complau a donar-vos el Regne. 
Veneu els vostres béns i doneu els diners 
com a almoina. Procureu-vos bosses que no 
es facin malbé, reuniu al cel un tresor que 
no s’acaba; allà, els lladres no s’hi acosten, 
ni les arnes no destrossen res. Perquè on 
teniu el tresor, hi tendreu el cor.
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Coses que cada grup ha de preparar per 
la nit de les eleccions:
 
1-Nom del partit:
Un nom del partit que representen.
2-Un logotip:
Disseny de un logotip pel partit que s’identifiqui amb el seu programa.
3-Un color: 
Un color pel disseny de la seva campanya publicitària. El nom. El logo i el color del partit 
ho presentarà el secretari general del partit.
4-Un míting debat electoral:
El president de cada partit realitzarà un debat electoral davant els altres candidats. 
Presentarà les seves propostes davant els altres candidats i es discutiran. Un dels cate-
quistes farà de moderador.
5-Presentació d’un espot publicitari:
6-Disseny del poble o ciutat ideal: 
Cal dissenyar el poble o ciutat que volen amb les de diverses institucions o àmbits de 
la vida d’un poble. Decidir que faran i a on col·locaran les diverses institucions: Banc, 
Guardia civil, Agricultura, Construcció, Comerços, Fàbrica, Enllumenat, Llocs de diversió, 
Església, Escola, Mitjans de Comunicació, etc. Aquest disseny es farà en un plano arqui-
tectònic de ciutat dibuixat a una cartolina.
7-Triar l’equip del partit:
S’han de triar les persones que seran necessàries per defensar la Campanya Electoral. Un 
president qui protagonitzi el debat davant els altres candidats. Un cap de campanya que 
serà el qui presenti el programa electoral als electors. Un secretari general del partit que 
serà el qui presenti el nom del partit, el que significa el logotip i el perquè del color triat.
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PROGRAMA ELECTORAL:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Almenys ha de tenir 10 punts. 10 propostes que fan als 
electors. Són coses que ells farien per canviar el nostre 
món i la nostra societat. Aquests programa electoral el 
presentarà al Cap de Campanya.

Estimats pares

Burles de la guàrdia del temple (Lluc 22, 63-65)
Mentrestant, els homes que custodiaven Jesús l’escarnien i li pegaven. Van 
tapar-li la cara i li preguntaven: --Fes de profeta! Endevina qui t’ha pegat! I 
deien moltes més injúries contra ell. 

(Joan 19,10)
Llavors Pilat li diu: --¿A mi no em parles? ¿No saps que tenc poder per a 
deixar-te lliure o per a crucificar-te? 
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5 Argument: Mentre CLAUDIA escriu una carta als seus 
pares, JESÚS llegeix el “llibre”. Ja no és només curiositat. 
Hi ha alguna cosa en ell que parla d’una estranya felicitat. 
Feliços els pobres, els nets de cor, els perseguits per ser 
justos ... CLAUDIA, des de la seva cel·la, sent la veu. És 
la mateixa melodia, la mateixa cançó que CLAUDIA coneix 
des de abans, al campus universitari. Li sona tant! Encara 
que la lletra és diferent... Però la lletra la conquista i acaba 
també cantant la mateixa cançó.

Tema: Les benaurances avui: segueixen vigents? Respo-
nen al nostre desig de felicitat? Aquest nou tipus de felicitat 
és una bogeria o és utopia?.T
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SERMÓ DE LA MUNTANYA - LES BENAURANCES (Lc 6,20-26) 
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li acostaren 
els deixebles. Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: 
--Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel! 
»Feliços els qui ploren: Déu els consolarà! 
»Feliços els humils: ells posseiran la terra! 
»Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà! 
»Feliços els compassius: Déu se’n compadirà! 
»Feliços els nets de cor: ells veuran Déu! 
»Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus! 
»Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel! 
»Feliços vosaltres quan, per causa meva, vos insultaran, vos perseguiran, 
s’enriuran de vosaltres i escamparan contra vosaltres tota casta de calúmnies! 
Alegrau-vos i celebrau-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. 
També així van perseguir tots els cristians que vos han precedit. 

Recorda els tres episodis més feliços de la teva vida:
  1-....................................................
  2-....................................................
  3-....................................................

Escriu el nom de la persona més feliç que coneguis:
  1-....................................................

Segons això defineix que es per a tu “LA FELICITAT”.
..................................................................................
.......................................................................

6 Argument: Mentre JESÚS és torturat perquè delati el 
responsable de la revolta estudiantil, DIEGO, un company i 
amic de la universitat, nebot d’un alt comandament militar, 
empra les seves influències per intentar alliberar CLAUDIA 
de la presó. DIEGO sap que CLAUDIA és la líder i principal 
responsable de la revolta. Però vol alliberar-la a ella sola, 
perquè també està enamorat. Mentre JESÚS pateix els tur-
ments i els escarnis sense delatar ningú, CLAUDIA rebutja 
seu alliberament unilateral.

Tema: La presència aclaparadora del mal, de la violència. 
El innocent és humiliat, escarnit. Moments decisius de 
dificultat, Moment d’opcions dins la vida.E
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Tú sabes mis sentimientos...
Nova descàrrega eléctrica.
¿y Jesús? ¿y mis amigos?

Te sacaré de la cárcel.
No saldrás viva de aquí.
Pronto sabrán que lideras
la revuelta estudiantil.
¿Y los demás? ¿Qué hay de ellos?
¿También les salvas la vida?
Sólo tú vienes conmigo,
tienes franca la salida.
Así no, Diego, no puedo...
Debo quedarme aquí.
Ya es tarde. 
¡Aún le quieres! ¡No sé qué va a ser de ti!

Pronto o tarde, todos hablan.
¡El traidor! ¡El cabecilla! 
La descarga a ti te toca
¿Quién te ha dado? ¡Adivina!
¿Acaso a mí no me hablas?
¡No tienes otra salida!
Tengo el poder de soltarte...
¡O freírte en esa silla!
He actuado libremente
en el “campus”, cada día.
Pero ésta es vuestra hora...
¡Tengo en mis manos tu vida!

ESTA ES VUESTRA HORA
Sólo queremos un nombre.
Tú lo sabes. ¡El culpable!
¡Sólo un nombre! Es tan sencillo...
¡A la silla! iAcomodadle!
Pronto o tarde, todos hablan.
¡El traidor! ¡El cabecilla! 
La descarga a ti te toca.
¿Quién te ha dado? ¡Adivina! 
¿Acaso a mí no me hablas?
¡No tienes otra salida!
Tengo el poder de soltarte...
iO freírte en esa silla!
He actuado libremente
en el campus, cada día.
Pero ésta es vuestra hora...
¡Tengo en mis manos tu vida!

iClàudia! ¡Por fin! ¡Un momento!
iDiego! ¿Cómo has podido...?
Clàudia, tengo influencias,
me dejan hablar contigo.
¿A cuántos han arrestado?
¡No hay tiempo! ¡Vente conmigo!
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TAN GRAN FELICIDAD
Al menos servirá para llenar mi vacío. No quisiera con ella causaros más dolor.
Sabed de vuestra hija una cosa: ¡Yo he vivido! ¡He luchado! ¡He amado!
Aunque no crea en Dios... Saludad uno a uno a todos mis amigos.
Si Sandra aún es tan guapa, si Óscar es un sol... ¿y Jesús? 
Nunca os lo he dicho. Tampoco él lo ha sabido. Le quiero más que a nada. 
Y oigo aún su voz...

Feliz si eres pobre y sufres con los pobres.
Si el pan compartes con ellos, y el dolor.
Feliz si das tu vida al luchar por la justicia.
Feliz si tu mirada es pura como el sol.
Feliz serás si ahogas tu ira y tu violencia
y brota un río manso de paz en tu interior.
Feliz si al defender la causa del más débil,
te humillan y calumnian, te cargan de opresión.

Como yo le miro, ya sé que nadie le ha mirado.
Vuelvo los ojos, por si él aún no está.
Aunque no me quiera, yo sé que esto un milagro,
Le pongo un nombre simple, es: felicidad.

Feliz si por mi causa tu nombre es olvidado.
y por mi causa os llenan de oprobio y maldición.
Felices si la vida os quitan aún pensando
que un bien inmenso hacen a toda la nación.
Felices, sí, felices. Tendréis un gran consuelo.
A todos os dirán que sois hijos de Dios.

Felices en la tierra, felices en el cielo,
y así vencéis el odio con la fuerza del amor.
Felices, sí, felices. Tendréis un gran consuelo.
A todos os dirán que sois hijos de Dios.

Así como le miro yo, 
nadie le ha mirado.
No vuelvo los ojos por si no está...

Felices en la tierra, 
felices en el cielo,
y así vencéis el odio 
con la fuerza del amor.

Feliz si por mi nombre 
tu nombre es olvidado
y por mi causa 
os llenan de oprobio y maldición.

Felices, sí, felices. 
Tendréis un gran consuelo.
A todos os dirán
que sois hijos de Dios.

Felices en la tierra, 
felices en el cielo,
y así vencéis el odio 
con la fuerza del amor.

Clàudia?
Jesús?

Posa una “X” en aquells tres gerundis i adjectius que sen-
yalin millor el teu procés de cara a la felicitat.

Escriu un consell pel teu amic!
___________________________________________
___________________________________________

GERUNDIS 

començant 
cercant 
comprometent 
progressant 
lluitant 
apocant 
aconseguint 
fastidiant 
creant 
destruint 
triomfant 
avançant 
anyorant 
suant 
arribant 
incordiant 
animant 
tornant 
enfonsant 
enxiquint 
morint 
canviant 
gaudint 
alegrant 

ADJECTIUS 

avorrit 
entusiasmat 
content 
trist 
animat 
desconfiat 
desanimat 
aturat 
confiat 
aturat 
molest 
sosegat 
inquiet 
amagat 
cabrejat 
enfonsat 
encantat 
despistat 
perdut 
traïcionat 
estimat 
compromès 
desenganxat 
marginat 

 

 Respon a la pregunta:
                Ets feliç? Per què?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________


