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"•• I. Festa Major...
Festa Major: - delectanga,
tradició que no mor, a tofs els vents jo voldría
clamar que et vull de fot cor,
que estim el poblé que vibra
- el meu poblé jóliu manifesfanf Falegría
de les jomad es que viu
plenés de goig, simpatía,
i mürmuri suau
pregant ais peus de la imatge
de I'ínclit Sant Nicolau.
II.

Crísantem...

Crlsantem que t'esfulles i que et dónes-al vent
quan el fred s 'inicia, sens esforc ni recanga:
cada fulla despresa pren í'impuls d'una danca
i el teu tan y es col! torea sense el b/eix d'un lament.
El teu viure és éfímer com el goig d'un moment,
com la tenue clarícia d'una il'lusa espéranca...
Quan just obres él peta 1 lentament va esblairríánf-se
i efs l'ofrena amorosa peí record de l'abseht.
Premátur és l'aufumne per a tú, crisanfem
viva imatge deis somhis de la vida que passa.
Se f'enduu la femenca quan el torb amenacé
i no senfs freturances per l'Infant de Betíem?
Oh, quin gaudi tindries tan intens i inefable
abelünt el pessebre al ¡¡indar de ¡'estable!!
III. Ja ve la nit de Nadal...
A les petites' Benjamines d'A. C.

Ja ve ¡a nit de Nada!,
¡a nit mes franca i bonica
que amb jola tradicional
desclou's sublim, dolga, rica,

pensanf que el Diví Nadó
tindra el pessebre amb garlancfes
i ens somriura amb il'lusió
quan can farem les corrandes...

i en i¡a d'en Ha, amb ¡íurs camells
els Reis seguirán ¡'estrella
per heure, ofrenant joiells,
¡a mes sublim meravella...

rica del brill deis estéis,
del goig que del cel devaüa
a dins del cor de! fídels
amb ¡a mes tendrá ría ¡la,

Al fons hi haura el verd gemat, •
i uns bous mosfrant-nos les banyes

Per cóva, qué hi posarem
que fingui la gracia pia
del naixemenf de Beflem
dins de la pobra establiá?

rica d'un beII enfila!/
de cancón etes galanes
que o'i'nt la Missa del Gall
i amb repiqueig de campanes

Ilatirán t, ¡laurant ¡enfament...;
ja mes aprop unes roques,
un llac amb aigua d'argenf
surant-hi unes blanques oques,

Enforn hi hauran gazerans
i en el ¡lindar, pié d'esquerdes,
sabrán forjar nostres mans
un are amb ¡es eures verdes;

enfonarem a Jesús,
tot just nascut ai pessebre
per redimir al món iilús
fred de passions i de gebre...

un pie enga unes muntanyes,

un camp tot sembrat de blat

una mestressa rentant
amb la bugada ja estesa
i un campero! contemplant
la benhauranga pagesa...
Per un llunya corriol
- prop d'una cima nevada hi tocara el fía vio!
un pastoric. La ramada

Ja ve la nit de Nadal,
infants! Ai, quina alegría!
Bo i empunyant ¡a destral
anem a ¡a üunyania

sera escampada a prop seu
cim del vellut de la molga.
Infants: i quin bé de Déu
de placidesa tan dolca!

on hi verdegen els pins,
ais marges hi han atzavares
i s'hi bressolen els brins
que besaran nos tres cares!

Devallara un xaragall
el rabada amb una ovella
i la pagesa amb un gall
llu'ínt la cresta vermella...
enga hi haura un pasforef
vetllant les ovelles tendres
que, agemolit de tant fred
moura, prop del foc, les cendres

Trescant, trescant amb délit,
farem gavells de ¡es branques
i es gomflara nostre pif
i nostres animes blanques
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al fons ¡'estable petit
i enea josep arrib la vara
miranf, amb goig infínit,
al FUI i a ¡a dolga Mare.
Entre la muía i el bou
hi posarem brins de palla,
que el Nin que els ulls just desclou
hi fassi una revi falla
i si Henees el seu plor
per ¡'aire que enfredorica,
hi deixarem nostre cor
perqué amb el foc de ¡'amor
pugui escalfar-se una mica...

Ja ve ¡a nit de Nadal
infants! Ai quina alegría!
Llencem un cant triomfal
al Bon Jesús que somniaü

