BONA Ll.EVOR

ocessó de
Amorra, amorra sa reiüquia
Si be iotes les festes majors de
les rialleres viles de ía costa fenen
un caràcter peculiar i propi, la que
té lloc ei diíi «Ie Sta. Cristina en la
de Lloret, enclou i encarna, agermana i confon els més tendres sentimenis ue ies animes; perquè sintelisa els purs afectes que cobejaven
en el cor dels avanís-passats i perpetua Se» y'oiïes niés esplendents
de la viia amb un dels actes més
soleinniais i grans alia mateix on
se portaren a terme les proeses dels
nostres avis que lluitaren amb coratje per lo prosperitat i grandesa
de la vi!d dels seus amors.
E! contemplar cada any amb
natural alegria aquella processó
matinal que suri de la Parròquia
per a dirigir-se cap a la platja on
arrcstil'crades esperen nou barques
pintades de nou i engarlandades típicament a semblança de gòndoles
venecianes per portar al més \MVmós i poelic dels Santuaris, que
vora'l mar s'assentà, les relliquies
sagrades de l.i nostra patrona, I'
ànima ilorcicnca se conmou de
goig.
Quan una .1 una van varant Ics
barques «anomenades Sta. Cristina,
Obreres. Ajuntament, Sant Telm,
Sant Pere, Sant !?oc, Sant Antoni,
Sant í&idrc i Sant Jordi, mentre»
les campanes grans i xiques repiquen i írillcjcn, tina satisfacció gran
omplena nostres cors. 1 en' aquells
moments que la petita esquadra a
la veu del qui la cunuinda des de
!a barca Sia. Crisiina que ostenta
en la proa el gatlarct tie barco «Imirall, arrencà mar endins, onejant
les barques les senyeres i ganfalons de les collaries qu'eseolten
lionoríficament Ics banderes de la
Pàtria, qu'alld en temps passats els
vaixells nostres passejaven amb
orgull pels mars i eren issades en
lo més dit dels pals en els ports
cjue fondejaven, un entusiasme im
possible de descriurerens envolcaJla a tota
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Els vells ploren d'alegria davant
d'aquell espectacle grandiós perquè "Is hi recorda els temps felissos
de In seva infantesa, aquells temps
que en nosíra platja s'hi construïen
csllanguits bergantins i magestúoses fragates, esbelfs pailebots i formoses goletes, que tant contribueix en el desenrotllo progressiu i
expandiment mercantil de nostra
mare Catalunya.
fia aquells moments solemnes
en que arrenca la mes típica de les
processons, per associació d'idees
veuen a \<i prensa aqueils temps
"ioriosos perquè aixis, com ens recorden els vells, era un jorn de festti pw la vila i festa gran, aquell en
que er.i llensat a! aigua un vaixell
sortit de les dressanes dels Farrareis, Vayapase o Payais, el dia de
!r. nu\* çríin d e les festes, cada any
davant !a casu de la vila varen nou
barques iloretenques; i aixis com
antany els crits d'alegria, lesexclacions gojoses i els picaments de
mans ofegüben ia remor de calabrols i cadenes i el nyic nyic de les
amarres n\ agronxarse en nostres
.ïtgues'un nou vaixell, avui el írilleig de te» campanes, les alegres
noies de la música i els crits i
aplaudiments dels espectadors ofejíati també la remor suau dels rems
el inurmur del mar i el remoreig de
les onades i es que llavors an els
cors allotjabcn uns mateixos sentiments.
Tal volta per aquesta couexió,
transmesa de generació en generació, per aquesta atracció infima entre els que foren i els que son, podria explicar-se que tingui sempre
nous encants aquesta manifestació
patriòtica i de fé de tot un poble,
perquè al lligar ella una època i un
temps en que'! mar fou per la vila
la font de llur riquesa, i que no ha
de tornar, enclou preuats recorfs;
i Pexistencía i cel-lebració de la
nostra processó per mar aixis com
l'entusiasme qu# desperta, deuen

considerarse com a testimoni vi
vent del nostre patriotisme i la processó en si el monument mes perdurable i gran aixecat per un poble de fé i agraït a la memòria d'uns
temps gloriosos precisament al mateix Hoc on hi realitzaren les epopeies que»tant glorificaren al meu
poble estimat.
Si tota lo Historia pàtria ens ue
mostra que la fe i la creu ens feren
grans, els üoreíencs amb un aesc
que demostra les seves arrelades
conviccions cristianes volgueren
perpetuar Ics seves glòries i per
això no con]liK'morenemb una regata les gestes dels passats sinó amb
una manifestació de fé per mar.
Si la fé els hi feu aixecar un
temple formosíssim vora aquella
platja on hi floreix èi lliri, que's ía
esencia de la bellesa, i aqueü temple esta plé d'ofrenes i presenislles
dels devots nàutics i mariners que
en nits fosques i tenebroses la braó
de les onades amenassaba engolir
ses lleugeres naus, just era i més
que just liógic que la processó per
mor tingués lloc al blanc Santuari
de Sta. Cristina, que es la patrona
a qui invocaben en els moments de
perill.
Per això ies nou barques allà es
dirigeixen en romiaíje, mes avans
d'arrivar en la més bella de les
platjes del mar s'ovira un temple
que n'es de la Veage del Palau; •
uix fe com els soldats devant dels
reis rendeixen armes, en front d'aquella rica capella de la Verge de
Gracia, els .nostres mariners presenten els seus rems i amb la testa
descoberta el clero entona el cant
de la Salve Regina, servint-li d'acompanyant la música suau de !es
ones i d'incens a la Verge els ruixrms del mar.
Arrivada a la platja de Sta. Cristina !a processó els mariners descalsos i cama nusos prenen !es
senyeres de ses barques i a semblança dels conqueridors van en
processó al poéiic santuari a ferne
ofrena a 1a Patrona. 1 alia confosos
poble i autoritats, obrers i obreres
i una gentada dels pobles veïns, hi
te lloc una solemne missa cantada
en l'altar de marbre i adorada pels

