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EDITORIAL 
 

Els alumnes del crèdit variable “Fem la 

nostra revista” us presentem el PETI 

QUI PETI d’aquest primer trimestre. 

Com podeu veure, la primera novetat és 

que a partir d’ara podreu gaudir de la 

lectura del PETI QUI PETI des de la 

pàgina web del nostre centre. Nosaltres 

ens hem proposat de fer una revista di-

vertida, entretinguda i que tracti de te-

mes que interessen a joves com nosal-

tres. Parlem del nostre institut i del nos-

tre barri, però també de temes actuals 

que creiem interessants. ESPEREM 

QUE US AGRADI!!! 
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Empúries: un mercat grec a Catalunya 

El passat 27 d’octubre, els alumnes del crèdit variable de la re-

vista, acompanyats dels de cultura clàssica i els alumnes de 

batxillerat humanístic, vam visitar el Parc Arqueològic d’Em-

púries.  

Amb l'ajuda de les guies, els alumnes vam saber que aquest nucli de 
poblament, que es remunta fins a l'època del bronze final (segle IX 
aC), ja mantenia contactes comercials amb etruscos, fenicis i grecs 
durant el segle VII aC. 

Una de les portes d’entrada a la ciutat romana 
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Empúries: un mercat grec a Catalunya 

A la primera meitat del segle VI aC, els comerciants grecs proce-

dents de Focea fundaren, sobre aquest poblat indígena, un primer 

assentament (la Palaià Pólis), i anys després crearen un nou sector 

de la ciutat (la Néa Pólis), les restes de la qual formen part de l'actu-

al visita al jaciment arqueològic (ciutat grega). La colònia es va a-

nomenar Emporion, que en grec vol dir mercat.  

L'any 218 aC, amb motiu de la Segona Guerra Púnica, un exèrcit 
romà comandat per Cneus Corneli Escipió desembarcà al port d'Em-
púries amb l'objectiu de tancar el pas per terra a les tropes cartagine-
ses. S'iniciava així el procés que portaria a la romanització de la pe-
nínsula Ibèrica. 
En època de l'emperador August, les ciutats grega i romana es van 
unir físicament i jurídica sota el nom de Municipium Emporiae 
(darrer quart del s. I aC).  
L'any 1908 s'inicia la recuperació científica d'Empúries i comencen 
les excavacions que han continuat, gairebé sense interrupció, fins 
avui. Actualment s'ha excavat un 25% del jaciment. Empúries és un 
parc arqueològic integrat al Museu d'Arqueologia de Catalunya.  



PASSIÓ I ELEGÀNCIA A LES AULES 
SANTI LLORENS: L’HOME QUE VOLIA ENSENYAR 

D

 

Els seus colors preferits són el blau i el negre i la pel·lícula que més li agrada és la que va fer 

guanyar un Oscar a Roberto Benigni, La vida és bella. Carmen Maura i Richard Gere són els seus 

actors preferits. Li encanta el country i el cantant Van Morrison i París és la ciutat dels seus som-

nis, tot i que  les vacances les passaria a Dinamarca, “perquè encara no hi he anat” ens diu amb 

una mitja rialla. Reconeix que segueix la moda i que és “una mica presumit” i, si pogués, vesti-

ria només d’Adolfo Domínguez. Des dels nou anys va sommiar dedicar-se a la docència i amb ca-

torze anys ja feia classes de reforç al col·legi Salvador Llobet. Se sent una persona afortunada 

“perquè faig una feina que m’encanta”. La seva especialitat són els alumnes amb problemes, 

tot i que afirma sentir-se bé amb tot tipus d’alumnes: “tots tenen coses bones, fins i tot aquells 

més conflictius tenen bon cor”. Quan li preguntem sobre el secret del seu èxit ens afirma que “el 

secret és saludar i somriure als alumnes i als professors. En Santi sembla solucionar tots els 

problemes del nostre centre. Tanmateix ell afirma que no ho fa sol: “treballo amb un bon equip, 

els professors són molt professionals, compromesos i innovadors i els alumnes són molt bo-

nes persones i molt agraïts”.  

Està clar que si algun dia fan una pel·lïcula sobre Santi, el títol serà LA DOCÈNCIA ÉS BE-

LLA! 

Maria Peña i Santi Llorens al seu despatx 

El nou director de l’IES 
CELESTÍ BELLERA 
confessa el secret del 
seu èxit al Peti Qui Peti.  

Maria Peña 
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UN CENTRE, MOLTS ESTILS 

 
 
Tal i com haureu vist, al nostre institut es veuen alumnes amb diversos estils, 
pel que fa a la seva manera de vestir-se. A continuació, us n’expliquem els 
més cridaners,  perquè els conegueu una mica millor.  
 
 
Heavys: vesteixen de negre i duen el cabell molt llarg. Normalment, porten texans arra-
pats i, òbviament, negres. El calçat és gairebé sempre una bota alta, rude i amb punxes, 
que no només porten al calçat, sinó també a tot el cos.  Coneixereu els seus grups musi-
cals només fixant-vos amb la samarreta que duen.  Tenen l’hàbit de veure cervesa bo i es-
coltant música heavy. Els agrada, amb devoció, anar amb els col·legues a concerts i mou-
re les seves llargues i negres cabelleres al ritme de la música.  
 

Gotic/Dark: s’assembén una mica als heavys, però en lloc de la samarreta duen una ga-
vardina que habitualment és llarga i de cuir. Les botes són també altes i extravagants, però 
en lloc de punxes tenen plataformes amb anells grans de ferro. Sempre van de negre i la 
seva pell és pàl·lida, ja que no els agrada el sol. Quant al cabell, no el tenen tan llarg com 
els heavys i molts el porten tenyit de vermell. La seva ideologia és la de la foscor i la de 
romandre sols, pensatius i meditant sobre la vida. Per això els agrada el món satànic, la 
bruixeria i, fins i tot, es diu que beuen sang.  
 
Punk’s: aquest grup es caracteritza per vestir amb roba informal, és a dir, amb forats i 
trencada. Porten el cabell en forma de cresta, despentinat o amb rastes.  Pel que fa a la 
manera de vestir, podem trobar els dos extrems: uns que vesteixen amb roba molt ampla i, 
en canvi, uns altres que la porten molt ajustada. Els agrada la musica punk i oi!. Aquest 
estil va sorgir els anys 80, a l’epoca hippy. El seu pensament és lliure i no són racistes; 
són antinazis i antifeixistes però reclamen una anarquia. 

Killos: vesteixen amb roba ajustada i amb samarretes de marca: Kill Off, Pitt Bull, Al-
pha, etc. És habitual veure’ls amb arracades,  que són arcs de plata o d’or, amb una aglà o 
una creu. S’apassionen per la música màquina/hardcore, que escolten a les seves discote-
ques. Tenen una clara tendència a reivindicar tot el que sigui espanyol.  

HipHoperos: vesteixen amb roba ampla, molt ampla!, tres vegades la mida del seu cos. 
També tenen certa tendència a portar gorres de NY i cadenes a les butxaques. Porten arra-
cades amb perles. La música que escolten és en anglès i castellà, però també en altres idi-
omes. No són racistes, perquè la música prové d’Amèrica. La seva roba és extravagant i 
difícil de confondre. 

Manuel Arias 

IES CELESTÍ BELLERA                       PÀGINA 6                               PETI QUI PETI 



 

1- ¿Quin és el professor més sim-
pàtic de l’institut? 
2- ¿Quina és la professora més 
simpàtica? 
3- ¿Quin és el professor  que mi-
llor  s´explica? 
4- ¿Quina és la  professora que 
millor s´explica? 
5- ¿Quin és el professor més a-
tractiu? 
6- ¿Quina  és la professora més 
atractiva? 
7- ¿Quin és el professor que té 
més paciència amb els alumnes? 
8- ¿Quina és la professora que té 
més paciència amb els alumnes? 
9- ¿Quin és el professor  més 
modern? 
10- ¿Quina és la professora 
més moderna? 

Enquesta  

El Bellera opina sobre els seus professors    
Tots sabem que els professors i professores que ens eduquen i 
ensenyen són grans professionals. Cadascun d’ells té una 
particularitat que el caracteritza. El nostre institut està farcit de 
professors simpàtics, atractius, pacients, moderns... Però nosaltres 
hem volgut fer una enquesta  a 4rt d’ESO per saber quins són els 
millors. Aquí en teniu el resultat.  

Respos tes  

1- Santi Llorens  
 
2- Roser Castinyei-
ras  
 
3- Josep Pujades 
  
4- Mireia Del Cerro 
  
5- Josep Chumilla  
 
6- Anna Estany  
 
7- Gregori Moreno 
 
8- Mireia Del Cerro 
  
9- Josep Pujades 
  
10- Anna Estany 

Bernabé Bretó 
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SUGGERIMENTS PER MILLORAR EL NOSTRE INSTITUT 

 

Tot i que el nostre institut ens agrada molt, això no vol dir que no hi puguin haver algu-
nes millores; per això, els alumnes del crèdit variable de “La Revista” hem preguntat als 
nostres companys de 4rt d’ESO què els agradaria canviar del nostre institut. 
Aquests són els suggeriments més demanats: 

La demanda realitzada per més persones és tenir, finalment, una cantina al nostre institut. 
Creiem que és necessària perquè és un lloc on molts alumnes podrien comprar el seu es-
morzar, prendre alguna cosa, etc. 
 
El color del nostre institut sembla que no agrada gaire als alumnes i gairebé tothom opina 
que s’ha de canviar el color. Tanmateix, no es posen d’acord sobre quin haria de ser el 
nou color del centre.  
 
Un altra demanda molt sol·licitada és la de posar taquilles per a tots els alumnes del  cen-
tre, perquè opinen que carregar amb els llibres dia rere dia és molt pesat. 
 
La quarta millora més sol·licitada és que a l’hivern engeguin la calefacció tot el dia, per-
què al Bellera es ve a estudiar, però als alumnes ens agrada està calentets. 
 
També demanem sortir a l’hora del pati fora de l’institut, com a mínim els alumnes de se-
gon cicle. 
 
Bastants alumnes opinen que al Bellera es podrien fer mòduls per als alumnes que no vo-
len o no es veuen capacitats per fer batxillerat, perquè per anar a fer un mòduls els alum-
nes han de  marxar del nostre centre, i alguns preferirien continuar al Bellera. 
 
Posar una taula de ping-pong al pati, per als alumnes que no volen jugar ni a futbol ni a 
bàsquet, també és un suggeriment força demanat. 
 
També han demanat de crear un pàrquing de motos dins de l’institut per tal que els alum-
nes no hagin de deixar les motos fora, ja que això comporta poca seguretat. 
 
També demanen que  els vestuaris estiguin més nets, atès que molts cops fan pudor i es-
tan bruts. 
 
I, finalment, demanem que hi hagi més ordre a les aules i als passadissos, ja que sovint hi 
ha embussos. 

Víctor Vilarrasa 

IES CELESTÍ BELLERA               PÀGINA 8               PETI QUI PETI 



MESTRES MONTAÑA:  APRENDRE TOT JUGANT 

Mariama Bah, Maria Peña i Najlae Zaitar Teresa Llobet, 
cap d’estudis  
de l’escola Mes-
tres Montaña, 
ens concedeix 
una entrevista 
al PETI QUI 
PETI.  

• Quin any es va fundar l’escola?  El 1985. 

• Per què porta aquest nom? L’escola porta el nom d’un matrimoni, Joan Mon-

taña i Maria Tuset, que eren molt bons mestres i ens va semblar bé fer-los 

aquest petit homenatge.   

• Quants alumnes hi estudien? A l’escola, hi assisteixen 470 alumnes, això sig-

nifica que per classe hi ha uns 26 alumnes.  

• I teniu espaci suficient? Doncs la veritat és que l’espai és un dels problemes 

que tenim. Els menjador cada vegada se’ns fa més petit i, atès que no tenim 

gimnàs, quan volem fer educació física hem de venir al vostre centre, el Celestí 

Bellera.  

• Quants mestres sou? Som 34 mestres, que ensenyem des de P3 fins a 6è. de 

primària.  

• I qui dirigeix l’escola? Bé, la directora es diu Núria Muntal i la cap d’estudis 

sóc jo, Teresa Llobet.  

• Fa molt que us dediqueu a l’ensenyament? La veritat és que fem aquesta fei-

na de tota la vida.  

Najlae, Mariama i Maria amb la cap d’estudis del Mestres Montaña, Teresa Llobet 
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MESTRES MONTAÑA:  APRENDRE TOT JUGANT 

• Què feu per estimular els nens? El millor per a estimular-los és fer coses que a ells els agradin: 

cançons, contes, passar-ho bé i, sobretot, fer activitats que siguin properes als nens.  

• Els més petits parlen català? A l’escola tot ho fan en català, llevat de castellà i anglès.  

• Però a casa quina llengua parlen? Bé, doncs, la majoria a casa parlen castellà; alguns, no tan 

nombrosos, parlen català, i altres parlen les llengües dels seus països.  

• Què mengen a l’escola? El menú de l’escola és força variat; els nens mengen verdura, pasta, carn, 

peix, fruita, etc.  

• I s’ho mengen tot? Bé, no ens hem d’enganyar: a una gran part de nens, la verdura i el peix no és 

el menjar que més els apassiona, però, en fi, a l’escola s’ho han de menjar.  

• Ens podeu parlar del projecte “padrins i fillols”? Aquest projecte interrelaciona els alumnes de 

P5 amb els de sisè. Cada alumne de sisè fa de “padrí” a un altre alumne de P5. Junts fan diverses 

activitats, però la més destacada és la que els porta a la biblioteca a llegir. És a dir, que cada nen 

de sisè ajuda a llegir un nen de P5.  

• I quines altres activitats fan? Per Pasqua els padrins fan mones per als “fillols” i s’ajunten entre 

tots i se les mengen.  

• I els “fillols” fan algun regal als “padrins”? Doncs sí, és clar, però és el dia de Sant Jordi. Cada 

“fillol” regala un punt de llibre al seu “padrí”. Finalment, a les acaballes del curs se’n van tots 

junts d’excursió.  

• Té bons resultats el projecte? Moltíssims! Els més petits aprenen i els grans es tornen més res-

ponsables, pel fet de tenir cura d’un nen més petitó. Hi ha molt bona relació entre ells i això és 

bonsíssim per ells mateixos i per l’escola.  

• Quins altres projectes teniu entre mans? Tenim un projecte molt interessant amb l’escola Mont-

serrat Montero. Durant el curs, ells vénen a fer plàstica i música i, a canvi, nosaltres anem a la se-

va piscina.  
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CAN BASSA OPINA SOBRE EL SEU BARRICAN BASSA OPINA SOBRE EL SEU BARRICAN BASSA OPINA SOBRE EL SEU BARRI 

Tres persones que viuen al nostre 
barri opinen sobre els avantatges i 
els inconvenients de viure a Can 
Bassa. Hem triat tres persones de di-
ferents edats perquè tothom se senti 
identificat.  

Franc Fernández Jiménez, un jove de 15 anys, creu que triguen massa 
temps a acabar les obres i que estan fent molts parcs per als nens petits, 
però, en canvi, pels joves no estan fent res. Pensa que podrien treure un 
o dos parcs i fer una discoteca que es digués “DCB”. A més a més, ara 
amb les obres, triga més a arribar a l’Institut.  
També ens explica que ell respecta les zones verdes, però que les buri-
lles les llença a terra i que la gent que té gossos no en recull els excre-
ments. Ell n'és un exemple. Ens ha promès que intentarà millorar.  

Anna Mª Oña Vilardebó té un fill d’onze anys que, actualment, està cur-
sant 6è de primària. Com a mare, l’Anna creu que tot i que estan fent o-
bres per millorar el barri, davant de l’escola del seu fill hi ha una roda 
que fa voltes que és molt perillosa. Sobre les zones verdes, creu que hi 
ha nens que en tenen cura, però que d’altres no tenen cura de res. També 
comenta que està bastant contenta de com s'està portant l’Ajuntament 
amb el seu barri; el que no li agrada és que hi hagi tants immigrants. No 
voldria millorar res del barri, a ella li està bé. L'Anna és una dona neta i 
per això recull els excrements del seu gos, però diu que ha vist gossos 
fent les seves necessitats i després l’amo no ha recollit els excrements 
del gos.  

Isabel Reyes Villena és una senyora gran. Fa uns 31 anys que va arribar 
a Can Bassa i llavors diu que el barri estava totalment incomunicat de 
Granollers, els serveis eren escassos i només hi havia una via d’accés al 
barri. Pensa que ara l’Ajuntament s’està portant molt bé, però caldria 
que no l'abandonessin i que continuessin tenint-ne cura. Ella afegeix que 
ja no és el barri petit i incomunicat que era abans, ara no el reconeix, és 
una barri totalment diferent, ja que l’han comunicat amb Granollers i hi 
ha moltes vies d'accés.  

Aroa Llanes i Mireia Morillas 
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FERNANDO ALONSO: 
LA VELOCITAT D’UN 

JOVE TALENT 

Maribel Piñero 

Per fi, després d’una llarga espera, ho va aconseguir!. El passat 25 de setembre, a Interlagos 

(Brasil), Fernando Alonso es va proclamar campió del món de Fòrmula 1, essent el més jove 

de la història que ho aconseguirà.  

Després de saber la notícia, l’exaltació va ser indescriptible.  

Aquest jove asturià no només té la Fòrmula 1 a la butxaca, sinó que també té milers de fans 

que des d’un primer moment l’han recolzat.  

El pilot de Renault va néixer el 1981 a Oviedo. Als tres anys va posar per primera vegada els 

peus en el kart que li va regalar el seu pare. Aquell mateix any, Alonso guanyava la primera 

competició de la seva vida. Era una carrera organitzada per un centre comercial i tots els seus 

rivals li doblaven l’edat. Havia nascut per ser el campió! 

El dia que va guanyar, Brasil es va despertar amb el cel núvol i a punt de ploure. Afortunada-

ment només van ser quatre gotes. Sens dubte, el públic ja sabia qui era el guanyador i, efecti-

vament, va passar el que tots esperaven.  

Fernando es va prendre la carrera amb calma, no buscava la primera posició (era massa arris-

cat), tan sols assegurar-se el campionat.  

Però Alonso també recordarà aquest any per un altre gran esdeveniment: el 6 de setembre es 

feia públic a Oviedo que era premiat amb el Premi Príncep d’Astúries dels esports.  

Des de l’IES Celestí Bellera, felicitem Fernando Alonso pels triomfs aconseguits i esperem 

felicitar-lo molts anys més.  

FELICITATS, CAMPIÓ! 
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LA QUARTA EDICIÓ DEL FAMÓS CONCURS DE TELEVISIÓ VA COMENÇAR AMB MÉS 
FORÇA QUE MAI. SEMBLA QUE EL CANVI DE CADENA HA FET QUE OT TORNI A 
SER UN PROGRAMA LÍDER D'AUDIÈNCIA, TAL I COM VA PASSAR AMB LA PRIME-
RA EDICIÓ. AQUEST ANY TOTHOM ESTAVA D'ACORD QUE ELS CONCURSANTS TE-
NIEN MOLT  BON NIVELL I, PER 
AIXÒ, VA SER MOLT DIFÍCIL 
ANAR ELIMINANT- LOS UN PER UN. 
LA PRIMERA, PERÒ, VA SER 
LA JOVE JANINA I, RERE SEU, AL-
TRES COMPANYS VAN ANAR 
ABANDONANT L'A- CADÈMIA MÉS 
FAMOSA DE LA TE- LEVISIÓ, FINS 
QUE NOMÉS EN VAREN QUEDAR 
TRES: VÍCTOR, SO- RAYA I SERGIO.  
 
ABANS, PERÒ, EL PROGRAMA VA 
PASSAR PER LA POLÈMICA D'I-
DAIRA. SEGONS EL JURAT, LA CON-
CURSANT CANÀ- RIA DESAFINA-
VA I SEMBLAVA NO CANVIAR 
MAI DE REGIS- TRE. PERÒ LES 
DURES PARAULES DEL JURAT VAN 
EXERCIR L'EFEC- TE CONTRARI I 
EL PÚBLIC VA DO- NAR-LI SUPORT 
FINS EL FINAL. IDAIRA VA MOS-
TRAR-SE TRAN- QUIL·LA I RE-
LAXADA SEMPRE I ÉS QUE EL RE-
COLZAMENT DEL PÚBLIC SEM-
BLAVA LA MILLOR MEDICINA PER 
T R A N - QUIL·LITZAR-
LA. ERA EVIDENT QUE IDAIRA 
CANTAVA BÉ, PERÒ TAMBÉ ÉS CERT QUE TENIA MENYS NIVELL QUE LA RESTA 
DE COMPANYS. ESPEREM QUE AMB EL TEMPS, IDAIRA ARRIBI A SER UNA GRAN 
CANTANT.  
 
FINALMENT, VA SER SERGIO, AQUEST NOI AMB CARA DE JOVENET, PERÒ  
AMB UNA VEU D'ALLÒ MÉS POTENT, QUI SE'N VA ENDUR EL FAVOR DEL PÚBLIC, 
EL QUAL VA FER QUE GUANYÉS L'ÚLTIMA EDICIÓ D'OT. NO OBSTANT AIXÒ, TOTS 
TRES FINALISTES ES MEREIXIEN GUANYAR, JA QUE AFINEN I MODULEN LA VEU 
MOLT BÉ; AIXÒ SÍ, TOTS AMB UN ESTIL DIFERENT. 
 

CARLA VALLS i ÁLVAREZ 

OPERACIÓN TRIUNFO:  
NOVA GENERACIÓ 



Aquesta novel·la és un drama intens ple d'intriga, amor i venjança, amb  
sorpreses espectaculars. Una producció on l'amor podrà més que la rancúnia i  
l'odi. Pasión de Gavilanes relata la història dels germans Reyes: Juan,  
Oscar i Franco. Tres homes honrats i de bon cor, fins al dia en què una xocant  
i marcada tragèdia els porta a llançar-se a la recerca de venjança. Però els  
seus plans prenen un altre rumb quan es troben amb les germanes Elizondo:  
Norma, Jimena i Sarita, tres belles dones, filles d'un poderós industrial  
que té una gran masia. Encara que el seu objectiu és seduir les tres  
germanes per assolir la seva venjança, Juan (Mario Cimarro) cau en el seu  
propi parany quan s’enamora perdudament de la Norma (Danna García), una dona  
que s'ha endurit en contra de l'amor, ja que va ser víctima d'una violació i  
perquè va ser obligada per la seva mare a casar-se amb un jove a qui ella no solament  
estima, sinó que, fins i tot, el rebutja. Els sentiments i les passions  
d'aquesta romàntica jove afloren quan coneix Juan, qui irromp en la seva  
vida traient-la de l'aïllament en el qual ha estat submergida. Amb actors de  
primera línia, aquest apassionant drama emmarca la vida de tres homes i tres  
dones en una història d'amor, honor i traïció. 

Pasión de Gavilanes: la novel·la                          
del moment. 

La febre gavilana 
arriba al Bellera 

 
Celia Martín i Laura Romera 
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Viaje a Gehena 
 

De entre los escondrijos inusitados por los niños, 
Se escucha el llanto de un inocente chiquillo. 

Aquellos labios  
Murmuran desprecio a quienes otorgan al resto sus pañuelos, 

Mientras a la pobre criatura  
la dejan sola y sin cobertura. 

Modestamente ataviado y con los ojos rojos del llanto, 
Se arregaza del resto con sus pequeños pasos. 

Quiere encontrar el sosiego y le dan el desprecio, 
Encapara su mente diciendo atroces quejes que siente. 

Pudiendo tener la vida a su alcance, 
Otorga la trilla sin desgaste, 

Aquel niño inocente se encuentra entre ambas paredes, 
Arrezagado de todo,  

Débil y celeque, 
Que no comprende los desgastes de los meses. 

Cabía esperar que el pobrecillo con sus ilusorias treces 
Se desplomara con pesar 

Deseando tener a su alcance un tridacio con el que curar; 
Sus malgastados años, 

Descansar a la vera de la noche 
Y  

Dormitar hasta que la vida finalizase  
Junto a la alfombra de la llameante de la infame soledad. 

Tú; 
Celeque chiquillo  

Mientras aun te quede un alo de vida 
Decide con fría indecencia 
Tomar travesía a Gehena 

Un viaje infernal 
Donde cabe tu deprimida agonía; 

Que con gola te martiriza y fustiga. 

 

Sheila Serrano 



EL CÒMIC D’EN YUNUSA SABALLY 
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ADESTE FIDELES 

Adeste fideles, laeti, triumphantes,  

Venite, venite, in Bethlehem.  

Natum videte, Regem Angelorum.  

Venite adoremus, venite adoremus,  

Venite adoremus Dominus.  

En grege relicto, humiles ad cunas,  

Vocati pastores approperant.  

Et nos ovanti gradu festinemus.  

Venite adoremus, venite adoremus,  

Venite adoremus Dominus.  

Aeterni Parentis, splendorem aeternum,  

Velatum sub carne videbimus.  

Deum infantem pannis involutum.  

Venite adoremus, venite adoremus,  

Venite adoremus Dominus.  

Pro nobis egenum, et foeno cubantem,  

Piis fore eamus amplexibus.  

Sic nos amantem quis non redamaret?  

Venite adoremus, venite adoremus,  

Venite adoremus Dominus.  

  

Els alumnes de batxillerat humanístic us convidem a cantar amb nosaltres 
aquesta nadala tradicional en llatí.  
 
Pels que desconegueu la llengua llatina, a la pàgina següent en trobareu la tra-
ducció.  
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ADESTE FIDELES 

 

Presenteu-vos els lleials,  

Contents per celebrar una victòria,  

Veniu, veniu a Betlem.  

Mireu qui ha nascut, el Rei dels Àngels.  

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo  

Veniu i adorem el Senyor.  

Vet aquí que els pastors avisats,  

Deixant el ramat, s’acosten  

Amb senzillesa al bressol.  

Nosaltres també amb ritme de festa  

Apressem-nos-hi.  

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo  

Veniu i adorem el Senyor.  

Veurem sota la carn que l’amaga  

L’esplendor infinita del Pare etern.  

Déu infant embolcallat amb llenços.  

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo  

Veniu i adorem el Senyor.  

S’ha fet menut per nosaltres  

i té el llit de palla.  

Anem al portal  

A acaronar-lo amb tendresa.  

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo  

Veniu i adorem el Senyor.  

 

Traducció de Josep Missé, cap del Gabinet  

Tècnis del Depatament de Cutura 
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US DESITGEM UN BON NADAL 
 

I UN FELIÇ ANY NOU 
 

 
 
 




