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Letra: Francisco Castells. - Música: Juan M." Guasch. Claudio Salóm
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Amada, gira l'esguard a l'entorr.. teu;
En tota cosa hi brilla la dolcesa ...
la terra ja ha filat la blanca neu
i els arbres, curullats, són de tendresa.
Primavera és la fada que ha abellit
serres i plans, rius i encontrades,
qui ha brodat més blau a l'infinit
i més claró en les ones erriçades.
I és que fris·s a per rebre triomfalment
la Pasqua que, demà, farà arribada,
la Pasqua que retorna, novament,
a viure .en nostra Vila tant amada
i a parlar-nos, joio~a . amb b ell esclat, .
en mig de sol, de flors i de poesin,
el bell record del Crist Hess u ci tat
i l'aigua de la font d e la fe pia.
Uneix, amb mi, avui , el teu anhel
i amb al ritme del nostre amor sens mida,
llencem un cant que arribi fins al cel
i faci més fulgent la nostra vida.
Un cunt que aplegui als pobles corn germans
i enterri l'odi en el fossar del viure,
que estrenyi, fortament, les seves mans
i els faci viure, etern, en bell somriure.
Un cant que aporti al món, Ja claretat,
rJel' veure el negre abim que :ua, fa via,
i a temps llenci a l'oblic! t0t el passat
per un fLilur encès d 'amorosia
i porti a dins dels curs de les nacions,
d'aquell a pau que amem, tota la flaire ...
un cant que afogui l'eco dels canons
i torni, pur i frê\nc, el vent i l'aire.
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Ca'CaN1,effeJ.
Cantem unes caramelles;
tots a cor i amb heli esclnt
i fem-ne un pom d e roselles
per el Crist Hessúcilat.
Puix és Pasqu::t la diada
que ens parla de un temps d'encís
· i de una mar platejada
i de ur.s camps un pantdís ...
arreu, arreu, llúu la vida,
la vida a!egre i content...
les campanes de la vila
ja repiqu en dol çament.
I lamué ¡:ancons festoses,
gniamenl al . venl llencem
i ofrenem-les oloroses
a n 'e l poble que estimem.
Per la P~1squa dolça i pia
i pel Crist Hessucitnt,
Ull cant encès tfamoria
escn mpem per tot Malgr at.

~o-m

malf!'CaleucJ.

Som malgratencs, avui l'amor ens c r ida
a sembrur goig per lot nostre poblat,
la Pasqua ha tret nb èr rimc florida
i ens ha brindat, gentil i amorosida
el temps suau que tant hem anhelat.
Cantem, tots junts, la join d el nou dia,
ferma la veu i amb ritme de germans,
que embo lcallats d'amor i melodia,
amb fe i nmh Déu fent-nos d e guia,
a~solirem les rutes triomfanrs.
Pasqua gentil, pomell de roses belles,
glòriu i lloan ça al Cnst Hessucilut,
que bé hi esc··tll el cnnt de car·amelles
i la claror dels ulls de les donzelles
il· luminant el cel d'aquest l\Ialgrat.
Soms malgratencs, avui l'amor ens crida
a sembrar llum, ventura i germanor ...
cantem tots junts, la Pasqua que tren vida
que serà ben sublim s.i ben florida,
trot1 e m d'ofrenes el nostre cistelló.
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Resu_rrexit avui el poble canta
i el cel blau argentat daura el seu front:
perquè el sol de la Pasqüa triomfanta
fongui la gebre que enbolcalla el món.
Joventuts que la fe guardem encara,
saludem la il·lusió d'aquesta ~1it
i llencem nostre cant amb veu ben clara,
cantant l'amor mirant a l'infinit.
Tu que dúus, en el fons de la mirada,
tot el blau i l'encís del nostre anhel ,
accepta l'estrelleta platejada
que per tu hem arrencat del blau del cel.
I amb l'oratge del vent del teu somriure,
fes glatir d'esperança el nostre cor,
fes florir, gaiament, el nostre viure
i brinda'ms un demà encès de amor.
Blanques festes i joia cobejanla,
que l'amor il·lumini el nostre front,
perquè el sol de la Pasqua triomfanta
fongui la gebre que embolcalla el món.
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