40 DIES
CANTA La TEVA FE

Sol

40 DIES (Mt 4, 1-11; Sl 50)

Compadiu-vos de mi,
mim

Sol

Fa 40 dies i 40 nits
Do

Re

Do

Re

lam

que visc en aquest desert

Sol

Re

mim

i avui he estat temptat de convertir les pedres en pans
Do

lam

Re

i preocupar-me només per allò que és material.
Fa 40 dies i 40 nits
que visc en aquest desert
i avui he estat temptat de deixar-me caure i comprovar
si vénen els àngels i em porten amb les seves mans.
Do

Re

L’home no viu només de pa.
Sol

Re

mim

No temptaré al meu Senyor!
Do

lam

Re

Vull adorar-lo per sempre a Ell tot sol.

Re

Vós que estimeu tant;
Do

Re

Sol

Re

mim

Vós, que sou tan bo, esborreu les meves faltes;
Do

		

lam

Do

renteu-me ben bé de les culpes, purifiqueu-me
Re

dels meus pecats.
Fa 40 dies i 40 nits
que visc en aquest desert
i avui he estat temptat de renunciar a tots els meus
valors
i així poder posseir els reialmes del món.
L’home no viu…
Compadiu-vos de mi…

Fa 40 dies i 40 nits!
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Do

Compadiu-vos de mi, Déu meu,

FEM-HI TRES CABANES (Mt 17, 1-9; Sl 26)

Sol

(Sol)

Do

mim

Do

Re

He pujat a la muntanya del Senyor,
mim

Do

Re

Do

Re

d’Ell em ve la força i el triomf,
mim

davant meu Ell s’ha transfigurat,
Do

lam

Re

he pogut contemplar la seva glòria.

Sobre meu resplendeix el meu Senyor,
s’apareix la seva santedat.
Una llum ha brillat enmig del món,
la foscor no ha pogut ofegar-la…
Do

Re

mim

Una cosa he demanat al meu Senyor
Do

Re

i la desitjo amb tot el cor!
Sol

Re

mim

Do

Re

Vull contemplar la vostra glòria,
Do

lam

vull habitar a la vostra presència.
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Re

mim

Vull arribar davant vostre,
lam

Déu meu, no us amagueu!

Re

Heu iŀluminat la meva vida
amb la claror de la vostra mirada.
Oh! Que n’estem de bé aquí dalt!
Do

Re		

Sol

Senyor, fem-hi tres cabanes!
M’ha cobert un núvol lluminós
i una veu ha parlat del cel estant:
“És aquest el meu Fill estimat,
en qui m’he complagut; escolteu-lo”.
Una cosa…
Vull contemplar…

TOT JO TINC SET (Jn 4, 5-42; Sl 62)
Re

Estàs assegut a la vora del pou

La			

i quan he arribat m’has mirat bonament
sim		

Sol

demanant-me una mica d’aigua.

S’acosta el moment, més ben dit,
és ara mateix quan podrem contemplar
el Messies de Déu, un Déu crucificat!
I molts podran beure i saciar
tota la seva set quan del cor traspassat
naixerà un gran riu on podrem submergir-nos.

I no puc entendre com és que
algú com tu ha gosat adreçar-se a
algú com jo, una samaritana.

I dius que pots fer que dins meu
brolli sempre una font…
la font d’aigua viva que fa que mai més tingui
set!

Sol

Re

I dius que pots fer que dins meu
		Re

La

Tot jo tinc set de Vós,
Sol		

Re

brolli sempre una font…

per Vós es desviu el meu cor

la font d’aigua viva que fa que mai més

com terra eixuta

tingui set!

sense una gota d’aigua.

Sol

La

La

Sol		

sim

La

Tot jo… tinc set de Vós! (2)
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La

FES QUE HI VEGI (Jn 9, 1-41)
Celleta al segon trast

Mi

Fa#m

La

La

Mi

Mi

La

La

Mi

Mi

La

La

Mi

Mi

Fa#m

Fes que hi vegi!

Quan m’has vist passar

Dóna’m llum!

tu te m’has acostat,

jo no et conec de res.

Fa#m

Si7

Si7

Molts me n’han parlat
amb el seu compromís.
Ara ja ho veig més clar
sé que en tots ells et fas present al món.

Fes que hi vegi!

Però jo et vull trobar,
a Tu directament,
poder-te adorar
en un encontre personal i cert.

Dóna’m llum!

Fes que hi vegi…

La

Mi

La

Mi
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La - Mi

Fes-me veure que ets aquí i així creuré!

Només sé que ets un home anomenat Jesús!
Amb les teves mans
tu m’has posat el fang,
després m’has enviat
i m’he rentat els ulls a Siloè.

Si7

Necessito contemplar la claror de la teva
mirada.

SI HAGUESSIS ESTAT AQUÍ (Jn 11, 1-45)
Celleta al quart trast
lam
Sol		

Sol

lam

Sol

quan arribi el darrer dia perquè
lam

crec que ets el Messies esperat,
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lam

Tu ara això no ho entens,
però ja ho entendràs després,
quan jo mateix el cridaré
de dins la fosca.

Sé que el meu germà ressuscitarà
Sol

Sol

Jo sempre he estat aquí,
al seu costat, patint el seu dolor.
Jo sempre he estat aquí,
també he plorat davant la seva mort.

Però ell ara ja no hi és
només queda la promesa
que ens fa esperar aquell
dia sense posta perquè…

Do

rem

Fa

Per què no has volgut fer res?
Nosaltres t’esperàvem!
Ell t’estimava tant!
I mai no va dubtar de tu.

Fa		

Fa

la resurrecció i la vida per a tots!

Fa

el meu germà no s’hauria mort.
Si haguessis estat aquí
tot aquest dol ara seria goig.

Do

rem

fill de Déu entre nosaltres,

Do

Si haguessis estat aquí

Fa

el que havia de venir al món,

I ell ressuscitarà
i tots podran contemplar
i creure fermament que és
Déu qui m’ha enviat.
Sé que el meu germà ressuscitarà…

UNA COVA DE LLADRES (Jn 2, 13-25)

I els has tret a fora tots
escampant els seus diners,
has bolcat les taules i has cridat ben fort…

Fa			

Treieu això d’aquí;

Treieu això d’aquí…

Sib		

no convertiu en mercat
Fa

En la meva vida
ja no espero aquell gran jorn
que va aplegar-nos vers un nou demà.

Do

la casa del meu pare.
Fa

El meu temple serà:
Sib		

“Casa d’oració”,

Fa		

Do

però vosaltres n’heu fet una cova de lladres!
Fa

Ja s’acosta el dia
Do

rem

de la pasqua dels jueus
Sib

Do

Fa

i hem pujat tots a Jerusalem.

Hem entrat al temple
i hem trobat als venedors
de coloms, moltons i de vedells.
I t’ha encès la indignació
perquè et consumeix el zel
del teu temple i t’has fet un fuet de cordes!
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Sense cap recança
m’he venut a mi mateix
oblidant les meves conviccions.
I t’ha encès la indignació
perquè et consumeix el zel
i m’has demostrat que sempre em recordes!
I m’has esvaït les pors
recordant-me que els diners
no serveixen per comprar el teu amor.
Treieu això d’aquí…
Sib

Fa

Do

Ja podeu destruir aquest santuari
Sib

Fa

Do

que jo en tres dies el reconstruiré!
RESSUSCITARÉ!
Treieu això d’aquí…

DÉU ESTIMA TANT EL MÓN (Jn 3, 14-21)
Re

Sol		

Re - La

Sol

La

I els qui obren malament
sim

Com Moisès, en el desert,

restaran a la foscor,

enlairà la serp,

perquè no es descobreixi

mim

Sol		

La

Re

Re - Re7

Sol

també el Fill serà enlairat
mim			

la seva falsedat.

La

perquè tots els qui el miren puguin ser guarits
del mal.
Re

Sol

No ha vingut a condemnar,
mim

La

ha vingut a compadir.
Re		

Ell és la llum del món,

I aquells que fan el bé
buscaran la seva llum
perquè tots els reconeguin
la seva santedat.
Sol

La

Déu estima tant el món,

Sol

mim			

La

Re

La

una llum que no rebutgen els que res han
d’amagar.

La

sim

que ha donat el seu Fill únic,
Sol

La

Re -

perquè no es perdi ningú dels qui creuen
La

sim

en Ell,

Sol

La

sinó que tinguin vida eterna, i en tinguin a
Re

desdir!
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SI ALGÚ ES VOL FER SERVIDOR MEU
(Jn 12, 20-33)
fa#m

T’he buscat, Senyor,
quan he pujat a la ciutat.
Jo vinc de lluny
i vull saber on estàs, no vull parar
Mi

fins que t’hagi trobat.
I he preguntat per tu!

Els teus amics
m’han acompanyat
amb molt d’amor
posant-me al teu davant per escoltar
el teu anunci clar:
La

La		

Mi

fa#m		

Mi

Si algú es vol fer servidor meu
que em segueixi i s’estarà on jo m’estic.
La		 Mi

I jo quan seré enlairat
fa#m

Re-Mi-La

atrauré tothom a mi!

Si vull preservar
la meva vida la perdré,
si te l’entrego a Tu
la guanyaré i mai ningú
no me la prendrà!

Re

Vull seguir-te a Tu…
Acceptaré la creu que m’ha tocat,
caminaré per sempre al teu costat,
si moro amb Tu, amb Tu viuré de nou!

Mi

Ara ha arribat l´hora, ja és aquí…

Ara ha arribat l’hora, ja és aquí,
fa#m

l’hora en què seré glorificat.
En aquests moments estic torbat
però em mantinc.
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Jo m’entregaré com gra de blat,
i seré colgat al fons del solc,
perquè he acceptat que he de morir
per donar fruit.

Si algú es vol fer servidor meu…

LA FIGUERA (Lc 13, 1-9; Sl 50)
mim

Sol

mim

Sol

mim

Sol

mim

Sol

Do

Sol

Do

Re

Sol

Déu meu!

mim

Heu vingut un altre cop

Déu que em salveu!

i tampoc no n’heu trobat.

Obriu-me els llavis

Fa tres anys i sempre igual:

i cantaré

La figuera no fa fruit!

la salvació!

Do

lam

re

Sol

Éreu just quan donàveu la sentència

No em demaneu

irreprensible en el vostre veredicte…

compte de la sang

Pare meu, si us enutgeu
no us oblideu de compadir!
Cavaré la seva terra,
potser fa fruit d’ara endavant…
Éreu just quan donàveu la sentència
irreprensible en el vostre veredicte…
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mim

do

que he vessat
lam

i aclamaré

re

el vostre perdó! (2)
Heu vingut un altre cop
i tampoc no n’heu trobat.
Fa tres anys i sempre igual:
La figuera no fa fruit!

I el seu cor s’accelera
desitjant que aquell estrany
sigui el fill que retorna al seu costat.

EL LLINDAR (Lc 15, 11-32)
Re

La

Dret davant del llindar
Sol

Re

sim

La

de la porta de casa,

Sol

la mirada perduda en aquell horitzó
Sol

Dret davant del llindar,
se li passen les hores
esperant el retorn d’aquell fill estimat
que no pot oblidar.
Re

Sol

Re

I les nits són molt llargues
i els seus ulls amarats en plor
Sol

Re

La

volen veure l’albada d’un nou demà.
Cel rogenc, foc encès,
sol ponent del capvespre,
en el seu contrallum es dibuixa un estrany
que es va apropant.
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La

sim		

Sol

Quan el veu de lluny estant
surt corrents per abraçar-lo
Re

La

i, tirant-se-li al coll,

per on es va allunyar…

Sol

Re		

sim				

l’ha omplert de petons
Sol

mentre diu als criats:
Poseu-li el vestit millor,
un anell i les sandàlies
i mateu el vedell gras.
Celebrem tots plegats que
he retrobat el fill!
Dret davant del llindar
de la porta de casa,
ara prega al fill gran que celebri amb ell el
retorn del germà…

Do

LA PRIMERA PEDRA (Jn 8, 1-11)
Sol

Re

Sol

Re

Qui estigui lliure de pecat que gosi acusar-la

Do9

mim

La llei ens diu que hem d’apedregar-la…

davant meu!

I vosaltres, què hi dieu?
La llei ens diu que hem de marginar-la
perquè no té cap paper.

És la meva preferida, predilecta, escollida

La llei ens diu que puc abandonar-la
a la seva trista sort;
la llei ens diu que també puc pegar-li
i que no em passarà res.

Amb el dit dibuixo a terra mentre tots es fan
enrere…

Re

Sol

Re

Sol

mim
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Re

mim

i ai d’aquell que s’atreveixi a fer-li mal!
Do

Re

Sol

Re

Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera
pedra!

Sol

Re

Ningú no t’ha condemnat!

Escarnides, ultratjades, de petites explotades
per uns homes sense cor ni dignitat.
Oprimides, ignorades o venudes com esclaves
per cretins que posen preu al que és sagrat.
Do

Do

La llei ens diu que puc aprofitar-me’n
i pagar-li molt menys.
La llei ens diu que sols per néixer dona
ja no té els mateixos drets.
Escarnides, ultratjades, de petites explotades…
Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera
pedra…

lam

FELIÇOS ELS MISERICORDIOSOS
(Mt 5, 7; Sl 102)

per noranta-nou justos

lam

Sol

Fa

Do

que es pensen que no s’han de convertir.

lam

Sol

Fa

Do

lam

Sol

Fa

Do

lam

Sol

Fa

Do

Sereu feliços els misericordiosos,

Fa

(rem)

Sol

com el Pare és compassiu i benigne,

He deixat avui la casa del meu Pare
per anar-me’n a un país llunyà,
tornaré amb el meu germà a les espatlles
per poder-ho celebrar plegats!

lent per al càstig, ric en l’amor.

No he vingut…

lam

Hi haurà…

si us perdoneu i us compadiu,

Do

No he vingut a cridar els justos (que judiquen
sens pietat)
Fa		

Sol

he cridat els pecadors perquè…

Fa

(rem)

Fa

(rem)

Sol

i tot el que és meu és teu,
Fa (rem)

Do

Hi haurà

Fa

lam

(rem)

que no pas
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(rem)

Sol

que hem retrobat el teu germà!
Sol

en el cel per un sol convertit
Do

Do

però ara cal que celebrem

molta més alegria
Fa

Do

Fill meu, tu sempre ets amb mi

Hi haurà …

1. 40 dies
2. fem-hi tres cabanes
3. tot jo tinc set
4. FES QUE HI VEGI
5. SI HAGUESSIS ESTAT AQUÍ
6. UNA COVA DE LLADRES

7. déu estima tant el món
8. SI ALGÚ ES VOL FER SERVIDOR MEU
9. LA FIGUERA
10. EL LLINDAR
11. LA PRIMERA PEDRA
12. Ffeliços els misericordiosos
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