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HIMNE A L’ALEGRIA
Música Ludwig van Beethoven
(IX Simfonia, coral)

CANT DE JOIA
Text en català: Joan Maragall

Joia que ets dels déus guspira generada dalt del cel,
vent de foc el pit respira sota els plecs del teu sant vel.

Si ajuntar-se els cors demanen, que un mal vent va separant,
tots els homes s’agermanen on tes ales van tocant. (bis)

Si fortuna generosa ens ha dat un bon company,
oh companya graciosa cantarem amb més afany!

Sols si un cor hem fet ben nostre forta veu podrem lluir,
però més d’un girant el rostre fugirà plorant d’ací. (bis)

Joia tots voldríem heure bo i seguint son pas florit
i de joia tot s’abeura de Natura en l’ample pit.

Joia és bes i primavera, joia bons amics ens féu.
Goig fou dalt al cuc en terra, goig a l’àngel prop de Déu. (bis)
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ODA A L’ALEGRIA - VERSIÓ EN ALEMANY
Schiller

Freude, Schöner Gotterfunken, Tochter euas Elysium
Wir betreten fuertrunken Himmilische, dein Heiligtum.

Deine Zauber binden weider; Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.



HIMNE A L’ALEGRIA
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ESCUCHA HERMANO
Versió en castellà de Miguel Ríos

Escucha hermano la canción de la alegría,
el canto alegre del que espera un nuevo día.

Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol
en que los hombres volverán a ser hermanos. (bis)

Si en tu camino sólo existe la tristeza,
y el canto amargo de la soledad completa.

Si es que no encuentras la alegría en esta tierra,
búscala hermano más allá de las estrellas.
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CANT DE CARAMELLES
Autor desconegut

Si en el teu poble tu no saps com gaudir-hi,
vine amb nosaltres que t’ensenyarem a estar-hi.

Vine, canta, somnia cantant, viu esperant aquest nou clam
que avui ens porta Jesucrist ressuscitat.

Si del teu poble vols allunyar querelles,
vine amb nosaltres a cantar les caramelles.

Si tu no trobes l’alegria aquí a la terra,
busca-la ja molt més amunt de les estrelles


