BONA LLEVOR
fidels la relliquia de la màrtir cristiana sont caniats els goigs a la
Santi! i de nou ocup :n son sitial en
les barques.qu'esperan en la platja,
el clero, autorilats, obrers, obreres,
mariners i patrons.
De retorn a la vila, devant del
del Santuari de Sant Pere del
Bosch i Verge de Gracia torna a
cantar-se la Salve i quant del cloguer de la Parròquia s'ovira la processó les campanes trilleijen i en
pocs moments s'umplena la plalja
a curull per a presenciar s'amorra,
.amorra o sigui l'acte d'atracar en
à platja la més herntosa de les
processons.
Davant la piaSja s'arrengleren
les nou barques i a la veu del qui
comanda que simpre es un capità
de la tmnina mercant, i regularment
obrer de Sant Telin, pairó dels navegants, emprenen forja errenca-Ja
per a disputar-*" l'honor d'<irrivar
primer a ferra.
Moments que la ploma no pot
descriua-r, son aquells en que
devant d'una muliitui gran qu'omplena !<t platja, se verifica s' amo
Ta, amorra. La emoció domina als
cors, cl goig omplena les animes,
«?s|mmeijen els ulls d'alegria i l'enftissiosmo de que tothom estei posèit sols pot donar una idea, de la
impresió que produeix un espectacle per demés sujestiu, majestuós i
gran.
Arrivndes a la platja totes fes
embarcacions, desembarquen auíorttaís. clero, i assisíenís i oHà mateix s'organiíza el retorn o l'esglesia eunb el següent ordre: üanfeIons, Creu i cirrals, Scïiyuvs de
Sia, Cristina, Sant Telm i demés
cofraries, senyoretes obreres de la
sants martre, l'imatge de Sfa.Cristina a qui donen guardià d'honor
les obreres, clero parroquial, Sa
relliquia, ld Vera-Cre» sota talem,
Ajuntament i autoritats locals.
Amb la benedicció solemne als
concurrents, un cop arrivada a la
Parròquia la processó, acaba i'acte mes hermós de nostra festa major deixant .satisfets a quants l'han
pogut contemplar, doncs si pels
cteients inspira pietat i religiositat
i pels indiferents es un espectacle
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sujestiu i pels Horeíenc3 tots es unaglòria que per si sola califica al
poble i com les giories pàtries sont
l'orgull dels fills llurs, aquesta processó, descrita amb més carinyo
que acert es glòria nostra que'Is
passat sens llegaren i que conservarem, pesi a qui pesi, els bons fills
de la vila, perquè remembra uns
fets gltífriosos i ens conforta en la
fé que Jtml amb el patriotisme h«
fet, els pobles grans.
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que son promeses
boi teixim la seda i pita;
los sospirs que'l cor palpita,
tidressen ai seu aimant.
Apa boixets, efc.
Toi, i 'Is quefers de la Ijar,
de sor> dits àgils airosos,
ne suríen col·lels flonjosos
manegues i mocadors;
fires, vanos, macassars;
per a iot, elles temps troven,
cuinen, renten, planxen, broden,
ertíden fills, marit i flors.
Apa !>oixefs, elc.
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La püoíaíre catalana v
Apa boixeis,
for.' cric !:.(?:„
(juc soc. puntaire,
ta més feínníre,
de iot Malgrat.
Tres anys dinen qus tenia
quan los Reis en sa diada
me dugueren un coixí
aital present contenia,
fil, boíxeís, csiisorctes,
refil.ari, agulletcs,
patró i bossa de satí.
Apa boixets, crc.
Fent i desfent vas apendt e
a fer el puní i garveta
el pessic, la petxineta,
trenes, ondes i fistons;
l'empaíronncla a repenefre,
nuar fils, boixefs ompitr-ne,
sobre tot compte tenir-ne
d'estirar ben be Is cordons.
Apa boixeis, esc.
Voreta el cancell exieses
van les polides fadrines,
guipurs, blondes, mantellines
amb IlaUj?eresa írenaní:
p*.'.r

Asnb paciència de frares,
.usant ulleres les velles,
Ones i amples meravelles
arranquen de son coixí;
podran fer-ne becarrades,
HK'S anibaní !a gran Pesía,
lindnín Ja peçn ]a lícsfa
que 'Is vatdró v.v. pofosí.
Apa boixcH, erc.
La í^ina n'es srnüc.sa;
cap altra com !e piiMKiirc
pot gandir-ne del bel! üirc
de l'otnbrc i escalf de! sol;
sa postura es graclose,
perill tampoc fa rodeja,
fins la labor que maneja,
deixo i pren sempre qw> vol.
* . Apa boi.veff? eío.
Com de'rcça ccúilana
son creients fidels i bones,
inilior potser qu'aírs·cs dones
el"seu cor sab esHmar:
í com la feina agermane,
per xó canten amb í'.al·íera,
los ires mofs de llir-* senyera,
*!'amor, ía pau ' ?! 'rah.^üs
Apo boixeís,
fon cr"c i ciac,
que soc p.untciirt!a més teinaire
de toí Molgraf.
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