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ES PROPIETAT

Llibreria de Vda. de J. Rosals. - Barcelona 

A mos estimats mestres 

EN FRANCISCO FLOS i CALCAT

EN FREDERIC BOSCH I SERRA

· Temps há que esperava una ocasió pro-

picia, per a dedicar-vos una de mes pobres 

obretes. 

Avui se'm presenta, i no cal dir amb 

quin afany i satisfacció l'aprofito per a 

rendir-vos, estimats mestres, públic home

natge de mon agraiment i carinyo.

Acepteu, doncs, la bona voluntad, i si 

acàs no es digne de vostre regonegut sa

ber, que molt ho dupto, perdoneu la indis

creció d'aquest antic deixeble i admirador

constant 

JOSEP PUJADAS TRUCH. 
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GRANS MERCÉS 

Jamai,ni en somnis, havíam pensat al 
publicar el Ramell de felicitacions i poesies 
escolars, la entussiasta acullida que li ha 
dispensat el Professorat català, la Premp
sa i moltes famílies, puig, si bé tothom se 
dolia de la falta que feia a Catalunya un 
llibre d'aquesta mena, no créiam que en 
un temps relativament curt s'agotés per 
complert la primera edició, per lo que 
restem, molt agrahits i satisfets a la be
nevolensa i carinyo amb que ha sigut 
rebut per tothom. 

Per aquest motiu, al publicar una nova 
edició de nostra obra i atenent a consells 
l precs de molts Mestres, l'havem corret
gida i aumentada considerablement, per 
a correspondrer, a mida de nostres po
bres forses, a la bona voluntat de tots. 

Tot sia per a honra i gloria de nostra 
Catalunya. 

CUATRE PARAULES 

Enamorats de nostra terra i particular
ment de sa literatura, fa temps notem en 
ella, malgrat lo molt i bó amb que s'en
galana, la falta d'un llibre de  felicitacions
per a que'ls tendres infants de Catalunya 
pugan saludar a sos superiors en les dia
des senyalades, servint-se de la mateixa 
llengua amb que sa carinyosa mare, al 
peu del bressol, els ha amanyagat amb 
sos tendres cants. 

Dolent-nos de dita falta, i vejent que 
plomes més destres i acreditades que la 
nostra no ho han fet encare, es com avui
nos hem determinat de donar a llum la 
present col·lecció, mes no amb la preten
sió de omplir un buit, sino amb l'intent 
d'esbrossar el camí i de dotar a les escoles 
de un llibre que tanta falta fa, en espera 
de altres de mellors, que sens dupte, tart 
o d'hora aniràn surtint. 

A aquest fi, doncs, hem de fer constar 
que no hi busqui pas la crítica una obra 
perfecta i equilibrada; puig nosaltres, 
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soldats de darrera fila en el camp de la 
literatura, hem anat cullint flors arreu 
sense distincions ni classes per a fer amb 
elles el present ramell. 

Bones i dolentes, flairoses i migrades, 
de tons pujats i grisos, modestes i visto
ses, aquí ho teniu; es tot lo que havem 
pogut recullir en les hores que lliures de 
la prosa de la vida, nos dediquem, amb 
més bona voluntat que saber , a la Gaia 
Ciencia. 

. 
li 

SECCIÓ PRIMERA 

Felicitacions per a donar los dies 

ALS PARES 

l . - L'aucell saluda'l nou dia 
entonant un cant d'amor; 
la tendra i xamosa flor 
son perfúm més pur li envia; 
el riu corra amb alegria,
la font sembla que sonriu ... 
i jo, com l'aucell i el riu , 
com la font i la floreta 
al sé 'l Sant de ma mareta 
la saludo amb cor joliu. 

2- - Vos vull, mareta adorada, 
com estima'l papelló 
a la bella i tendra fló, 
com l'herba aima a la rosada; 
per això, a l sé a la diada 
de vostra excelsa Patrona, 
vostre fill amb goig vos dóna 
senzilla salutació, 
un pur i noble petó 
i una franca enhorabona . 
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3. - Avui tot es alegria; 
l'aucell bells càntics desgrana 
corrent del mont a la plana 
i omplint l'espai d'armonia; 
la flor son perfum envia 
mentres l'oreig va embaumant; 
lo cel blau es ple d'encant, 
i tot es ditxa sens treva 
perque avui, vos, mare meva, 
celebreu: lo vostre Sant. 

4. - Mareta meva adorada, 
mare aimada del meu cor, 
vos que sou lo meu amor 
i en vostre cor tinc estada, 
vos que sou la estrella aimada 
que pél bon camí'm va guiant, 
vos que sou lo meu encant, 
ma ventura i ma ilusió, 
rebeu ma salutació 
en lo jorn de vostre Sant. 

5. - Rebeu, pare, amb goig i amor 
la espressió pura i fidel 
del carinyo que amb anhel 
guardo, per vos , dintre 'l cor; 
un petó fet amb fervor, 
un abràç apassionat, 
l'homenatge que humiliat 
vos rendeixo en aquest dia, 
i amb això, l'ànima mia ... 
i mon cor enamorat. 

6- - Vos que sempre m'heu aimat 
amb amor sant i diví, 
m'heu portat en vostre si 
i amb vostra sang m'heu criat, 
en eixa festivitat 
a mon deure faltaria 
si carinyós no us rendia (l) 
un tendre i filial recort 
i no desitjés de cor, 
per a vos, un feliç dia. 

7. - Al venir la Primavera 
tota la Naturalesa 
s'ompla de goig i bellesa 
mostrant-se més riallera. 
Jo tambè, mare encisera, 
al arribà el dia hermós 
de vostre Patró gloriós 
mon cor s'ompla d'alegria 
mentre' amb carinyo os envia 
son saludo afectuós 

8. - Avui mon cor riu i gosa 
rublert d'un amor sens fi 
per ser lo patró diví 
de ma mareta amorosa, 
i amb fé tendre i ardorosa 
prego amb carinyo i anhel 

11 

(l) Quant la felicitant siga noia, té de cambiarse 
aquest vers per el següent: 

si amorosa no os rendia 
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que'l Deu de la terra i cel 
li concedeixi en eix dia 
dolça pau, tendra alegria 
i goig en son cor fidel. 

9. - Al venir la Primavera 
el camp sembla que somriu, 
l'aucell construhint son niu 
dolços cants llensa amb fal·lera; 
la flor tendra i encisera 
mostra son color brillant, 
i jo, al ser lo vostre Sant, 
ric i canto i ballaria 
mentre'os desitjo en tal dia 
salut, goig i ditxa en gran. 

10. - Des-de petit, molt petit, 
el meu cos amb vos s'ampara; 
puig sempre m'heu cuidat, mare, 
amb un carinyo esquisit, 
i avui jo, molt agraït 
a vostra tendra finesa
a Déu li prego amb fermesa, 
amb convicció i amb fé gran 
que os deixi passar lo Sant 
amb alegria i tendresa. 

11. - Quan l'amor se vol prová
que per sa mare, té'l fill 
en son cor pur i senzill, 
la ocasió millor qu'hi ha, 

es quant té de celebrá' 
la mare, 'l seu Sant gloriós; 
allavors amb tó amorós 
el bon fill la felicita, 
i aixís la ocasió aprofita 
com avui jo faig amb vos. 

12. - Al venir la Primavera 
l'aucell tribut li rendeix 
mentres per l'aire espandeix 
sos dolços cants amb fal·lera; 
jo també, mare encisera, 
vos vull rendí humil tribut 
en prova de gratitut 
per vostre amor pur i gran, 
 desitjant passeu lo Sant 
amb alegria i salut. 

13. - Rebeu, pare idolatrat, 
el saludo més senzill 
que os endressa'l vostre fill 
en dia tan senyalat. 
Mireu en éll retratat 

 mon carinyo i bon recort, 
i Déu vulga que amb amor 
pogueu celebrà aquest dia 
amb salut i amb alegria 
com desitjo amb tot el cor. 

13 

14. - ¿Qué os puc dir, mare, en eix dia 
digne del inméns amor 
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que portéu dins vostre cor 
per eix fill que os aprecia? 
¿Qué puc dir que digne sia 
de vostra excelsa virtut 
i mostrar ma gratitut 
a vostres tendres afanys? 
Sols sé di: - Que per molts anys 
passeu eix dia amb salut. 

15. - Sacrossant i imperiós 
es d'avui el deber meu 
saluda'os, puig celebreu 
el vostre Sant gloriós; 
així , os endresso amorós 
felicitació sincera, 
desitjant que plascentera 
pugau celebrà aquest dia 
amb salut i amb alegria 
i pau dolça i duradera. 

16. - Si avui me concedís Déu 
que'l dia escullir pogués 
i en la meva mà estigués 
dar-vos-el com mereixeu, 
mare estimada, conteu 
que tan bé'l disposaria 
que tota os omplenaria 
de gloria, ditxa i amor, 
com desitjo amb tot el cor 
que goseu en eix sant dia; 

17. - Com la papellona hermosa 
que pél llum es subjugada 
i's tira en sa flamarada 
trovant-hi mort horrorosa, 
jo, a ma mareta amorosa, 
en eixa festa benehida, 
m'entrego amb fé decidida 
per posá'm sobre'l seu cor, 
que si'l papelló al llum mor 
jo en ella hi trobo la vida. 

18. - Per fi ha arrivat la diada 
en que ma dolça mareta 
celebra'l Sant, satisfeta 
de sa Patrona adorada, 
i jo, que'm veig estimada 
per ella, amb amor sens fí, 
sols puc fer , pobre de mil 
que desitjar-li un bon dia 
pregant, perque amb alegria 
ne celebri molts així. 

19. - Si Déu desd' la blava volta 
de la inmensitat del Cel 
cumpleix el meu viu anhel 
i mos tendres précs escolta, 
jo os asseguro que amb molta 
i complerta felicitat 
celebrareu, pare aimat, 
el dia del vostre Sant 
com desitja amb ànsia gran 
vostre fill apassionat. 

15
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20. - Diuen que en el mon no hi ha 
amor com l'amor de mare, 
i que cap més altre encare 
l'arribi sols a igualà; 
que Déu amb éll nos donà 
inapreciable tresor ... 
per correspondre a eix amor 
¿qué puc fer menys, mare mia, 
que desitjar en eix dia 
molta ditxa en vostre cor? ... 

21. - Dóna bell perfum la rosa, 
gaies perles dóna'l mar, 
i l'aucell suau benestar 
quan sos tendres càntics glosa. 
Mes, ma mareta amorosa, 
me dóna amor i alegria 
i per tant, quan es el dia 
del seu Sant, amb gratitut 
li rendeixen dolç tribut 
el cor i l'ànima mia. 

22. - Com la flor , que amb la rosada, 
que baixa somrient del Cel, 
son càlzer obra amb anhel 
per tenir-la en éll guardaba. 
avui, mareta estimada, 
també s'obra lo meu cor 
per a rebrer vostre amor, 
mentre os està desitjant 
que passeu lo vostre Sant 
amb tranquilitat i sòrt. 

23. - Rublert mon cor de dolçura 
vos desitjo, pare aimat, 
plena de felicitat 
eixa diada tan pura; 
si la ditxa i la ventura 
tota l'omplenan d'amor 
i pogueu gosar-la amb sòrt, 
amb carinyo i regosig, 
serà cumplert el desig 
qu'abrigo dintre mon cor. 

24. - ¿Cóm vos puc, pare, espressar 
al sé'l vostre Sant Patró 
mon goig i satisfacció 
si encare no'm sé èsplicar? 
¿Cóm vos puc felicitar 
si no sé cóm ho haig de fé? 
Mes, vos, que ·coneixeu bé 
l'amor qu'hi ha en el cor meu, 
lo que vull dir compendreu 
ja que jo tan poc ne sé. 

25. - Vos que os havéu desvetllat 
perquè mai me faltés res 
i que tot vostre interés 
veure-m content sempre ha estat, 
seria, pare, un ingrat 
si deixava passa'l dia 
que amb regosig i alegria 
celebreu el vostre Sant, 
i mon cor tendre i aimant 
homenatge no os rendia. 

17 
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26. - Del pur jardí del méu cor 
ple d'amor y goig sens fi, 
avui voldria cullí
la més olorosa flor, 
perquè al donar-la amb amor 
a mon pare idolatrat 
vegi en ella retratat 
l'amor pur, noble i senzill 
que li professa'l seu fill 
en eixa festivitat. 

PRESENTANT UN REGALO, DIBUIX, 

LABOR, ETC. 

27. - Rebeu, pare, amb alegria 
i amb pau i ditxa en el cor 
e l present que amb gran amor 
vos dedico en aquest dia . 
No hi ha pas, com jo voldria,
cap mèrit ni perfecció; 
es sols el goig i fruïció 
que sento al felicitar-vos, 
puig ell l'amor pot provar-vos 
de mon cor aimant i bó. 

28. - Si avui jo podia 
omplir-vos d'honor, 
cregueu que ho faria, 
mareta del cor, 
perquè os provaría 
que's gran mon amor. 

29. - ¡Qué os estimo, mare aimada! 
Tant com el peix aima al mar, 
com la flor a la rosada, 
com al espai l'aucellada 
que amb sas alas va a solcar. 
Vos sou tota ma esperança, 
ma ventura i ma ilusió. 
¡Mon cor d'aimar-vos no's cansa 
i sent trista remembransa 
faltant-li vostre petó! ...
Per tant, al sé'l feliç dia 
que vostre Sant celebreu, 
prego a Déu, mareta mia, 
perque amb goig i amb alegria 
força anys celebrá'l pogueu. 

30. - Com la lluna 
platejada 

de una mare 
amorosida 
jo entorn volto 

19 

de la terra 
enamorada 
qu'entorn d'ella 
va voltant, 

amb goig sens mida, 
saludant-la 

31. - En la diada 
celebrada 
de la vostra 
Santa aimada, 
tota amor, 

al sé'l seu Sant. 

jo us daria, 
si podia, 
tanta ditxa 

 que ompliria 
vostre cor . 

32. - Aixís com el sol don' vida 
al cossos amb son calor 
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ma mareta amorosida 
me'n dona a mi amb son amor. 
Amor pur com la rosada 
que les flors banya amb anhel, 
com l'oreig de matinada, 
com un bocinet de Cel. 
No es estrany, doncs, que avui fassi 
mostres grans de gratitut 
desitjant que'l seu Sant passi 
amb ditxa, goig i salut. 

33. - Si podia, 
mare mia, 
oferir-vos 
ric tribut 
per honrar-vos 
i mostrar-vos 
lo gran qu'es 
ma gratitut, 

ho faria 
amb alegria. 
Are, sols, 
pe'l vostre Sant, 
vos desitja 
eterna ditxa 
vostre fill 
tendre i aimant. 

34. - En eixa hermosa diada, 
pare, oferir-vos voldria 
les perles que la mar nia, 
la estrella més delicada, 
de les flors el dolç perfúm, 
d'un rei poder i opulencia, 
del Sol la magnificencia, 
dels papellóns el vesllúm ... 
mes, com que per ma dissort 
no es possible tanta ditxa, 
passeula bé com desitja, 
mon tendre i amorós cor. 

35. - He somiat, mare meva, que m'estava 
assegut baix la alsina de un bell bosc 
i un angelet del cel, de blanques ales, 
ha baixat fins a mi somrient de goig. 
Quan ha sigut prop méu, amb veu suau, ten
i armoniosa com de un'arpa el bell ressó, [dra 
m'ha dit:-Ja que ta mare el Sant celebra, 
què li desitjas tú, qu'es lo que vols?-
I jo li he contestat:-Angel puríssim, 
prega a Déu que li donga força sòrt 
i ditxa i alegria i goig sens mida ... -
i sens dirme res més ha emprés el vol. 

Veus-aquí, mareta, el ditxós somni 
que ha omplert de joia inmensa lo meu cor. 

36. - Si avui, mareta aimada, 
passeu el vostre Sant 
de goig i amor voltada 
i os veieu omplenada 
de ditxa i dolç encant, 
el meu cor d'alegria 
i gloria s'omplira 
dant gracias a Maria 
perque en aquest sant dia
m'ha volgut escoltá. 

37. - Com la pluja beneida 
que dona vida al terré, 
ma mareta amorosida 
vida'm dona a mi també. 
Vida dolça i falaguera 
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com la mel de romaní;
vida pura i encisera 
com la estrella del matí. 
I aixís, com que s'aixepluga 
el meu cor amb el seu cor, 
prego a Déu que molts anys puga 
saludar-la amb goig i amor. 

38. - Vós estimo, mare aimada, 
com al mar estima'l peix, 
com la aucella a sa niada 
i com la fló' a la rosada 
que de perles la guarneix. 
Amb l'intent, doncs, de provar-vos. 
mon amor i gratitut, 
avui vull felicitar-vos 
i al mateix temps desitjar-vos 
goig, alegria i salut. 

39. - Si acàs del Cel devallessin 
de Santes un bell estol 
i per la terra corressin 
pera omplir-nos de consol, 
mareta adorada, es tanta 
la estimació que'm porteu 
que en vos veuria una Santa 
que a mon costat posà Déu. 
Per'xò al ser vostra Patrona 
rebeu amb goig i amb amor 
la senzilla enhorabona 
que os endresso de tot cor. 

40. - Quan lo dia neix, 
lo Cel se vesteix 
d'un blau bell puríssim; 
i l'aucell joliu 
des-de'l bosc ombriu 
llensa un cant dolcíssim. 
Al sé'l vostre Sant 
el meu cor a imant 
joiós vos envia 
un abràs filial, 
saludo coral 
i un bes d'alegria. 

41. - Al ser al dia 
que amb alegria 
el mon celebra 
vostre aimat Sant 

rebeu joiosa, 
mare amorosa, 
l'amor puríssim 
d'un fill aimant . 

42. - Encare que petiteta 
també os vull felicitar 
per poguer-vos demostrar. 
que molt penso en vos, mareta. 
Per 'xó os saludo amb amor 
al sé'l jorn del vostre Sant 
i os envio amb ànsia gran
un  petó surtit del cor. 

43. - Un molt conegut adagi
diu que la noblesa obliga, 
i a mon pare que'm prodiga 
un amor tan noble i gran, 
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¿cóm podria correspóndre-hi 
si fora empresa ilusoria? 
Sols puc pregar perque amb gloria 
i alegria pasi'l Sant. 

44. - Com un esbart de colometes blanques 
els cors dels fills aimants, contínuament 

  van voltant al entorn del de son pare 
per rebrer son amor pur i sencer. 
Per'xó al ser vostre Sant, de debó ansio
que'l passeu amb amor i ditxa i goig, 
perque, si en aquest dia os veig alegre, 
¿qui més ditxós que jo, pare del cor? 

45. - Dolç com lo somni d'un àngel, 
pur com gota de rosada, 
hermós com lluna argentada 
que l'espai va il·luminant, 
tranquil com lo mar en calma 
i joiós com l'aucelleta, 
aixís, desitjo, mareta,
sia'l jorn de vostre Sant. 

46. - ¿Qué puc fer per correspondrer, 
siguent temeraria empresa, 
a vostre amor i tendresa 
si es pare, tan i tan gran? 
Tan sols puc amb gran carinyo 
un dòlç recort tributar-vos
i fervorós desitjar-vos 
un feliç dia del Sant. 

47. - Al venir la primavera, 
el camp de flors s'engalana, 
els arbres prenen ufana 
i tot canta i tot somriu; 
i al ser el Sant de mon pare 
mon cor s'ompla d'alegria 
i li rendeix en eix dia 
l'homenatge més joliu. 

48. - Com flor que'l càlzer
obra afany osa 
per' mostrá' airosa 
son bell color,
jo avui voldria 
al saludar-vos , 
pare, mostrar-vos 
tot mon amor. 

49. - Si'l bon Déu avui me deia: 
-ja qu'es lo Sant de ta mare 
fes lo que vulgas desd'are 
per' poguerla obsequiar,
per a cullir estrelletes 
vers lo Cel me'n volaria,
una garlanda'n faria 
i os vindria a coronar. 

50. - Quina ditxa 
més preuhada 
sentiria 
dintre'l cor 

s' aqueix dia, 
mare aimada, 
lo passeu 
amb goig i amor! 
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51. - Quan mon bon pare 
celebra'l Sant 
amb goig sens treva 
i amb dolç encant, 
jo, en tal diada 
li done de cor 
una abrassada 
i un bés ben fort. 

52. - Tendra i pura com un lliri 
i humil com la violeta 
es, estimada mareta, 
ma pobra salutació. 
No hi busqueu pas boniquesa; 
mes, si, una flaire esquisida 
que avui, per vos, es eixida, 
de mon cor aimant i bo. 

53. - Si Déu escolta 
mon prec filial 
des-de son trono 
celestial, 

el dia, pare, 
del vostre Sant 
serà sens dupte 
bell, pur i gran. 

54. - Quan el meu pare 
celebra'l Sant, 
quina alegria 
dins mon cor nial 
Quan el meu pare 
celebra'l Sant, 
jo li desitjo 
ditxas en gran. 

55. - Al sé'l dia desitjat 
que vos, pare, celebreu
el vostre Sant venerat, 
prego de cor al bon Déu 
per'que gosarlo pogueu 
amb goig i felicitat. 

56. - En eixa hermosa diada 
rebeu mare idolatrada, 
amb alegria i amor 
la salutació senzilla 
que la vostra tendra filla 
os endressa de tot cor. 

57. - Com la tendra besadeta 
que la rosada fa aimant, 
a · la xamosa floreta 
que l'espera amb ansia gran, 
jo amb més carinyo, mareta, 
vos beso al ser vostre Sant. 

58. - Prego a Déu, mare, amb dolçura 
 perque sigui tendra i pura 
la diada de vostre Sant, 
per dir-vos ben amorosa 
de que os voldria ditxosa 
ja que vos m'estimeu tant. 

59. - Quan mon pare'l Sant celebra 
s'ompla de ditxa sens treva 
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mon cor bo, sumís i aimant, 
desitjant que aquest bell dia, 
el celebri amb alegria, 
dolça gloria  i tendre encant. 

60. - Dolça mareta estimada, 
vostre fill en eixa diada, 

rublert d'amor, 
que la passeu os desitja 
amb felicitat i ditxa 

dintre del cor. 

61. - El bell rossinyol 
saluda a ne'l sol 
al apuntá'l dia, 
i avui, jo, amb amor 
saludo de cor 
a la mare mia. 

62. - Com l'aucell entre'l brancatge 
entona com a homenatge 
al sol ixent en dolç cant, 
mon cor, pare, amb alegria 
un tendre petó us envia 
en el jorn de vostre Sant. 

63. - Si acás passeu aquest dia 
amb salut i amb alegria 
serà complert mon desig 
de veure-os, mare, voltada 

d'una ditxa ben prehuada 
de gloria i de regosig. 

64. - Com el rossinyol 
que al eixir 'l sol 
llensa armoniós cant, 
jo, al pare del cor, 
saludo amb amor 
al ser el seu Sant. 

65. - Mareta meva adorada 
si passeu eixa diada 
amb gloria, ditxa i amor 
mon desig se cumpliria 
omplint de dolça alegria 
mon joliu i tendre cor. 

66. -- Reben, pare idolatrat, 
la espressió fidel i pura 
que mon cor enamorat 
vos endressa amb gran dolçura 
en vostra festivitat. 

67. - Jo soc petit, molt petit, 
mes al ser el vostre Sant 
vos felicito agrahit,
desitjant-vos decidit 
salut, goig i ditxa en gran . 
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68. - En dia tan senyalat 
rebeu, pare idolatrat, 
mon saludo afectuós 
mentre' os desitjo amorós 
eterna felicitat. 

69. - Si mon prec tendre i constant 
escolta Déu amorós 
celebrareu, pare aimant, 
el dia del vostre Sant 
per molts  anys,  sempre  ditxós. 

70. - De vostre Sant la diada 
desitjo, mare, amb deliri, 
que de goig sigui omplenada, 
tendra i bella com un lliri 
i gentil com la rosada. 

71 - Amb lo cor ple d'alegria 
i'l cap rublert d'i-lusió 
vos endresso, mare mia, (l) 
en aquest venturós dia 
ma coral salutació. 

72. - Amb plena felicitat 
passeu, dolç pare estimat, 
el dia de vostre Sant 

(1) Pot dir també: vos endresso ávia mia, aimada 
tia, vos rendésc, padrina mia.

tal com tant ho ha desitjat 
el vostre fill sempre aimant. 

73. - Goig complert i ditxa en gran, 
felicitat i alegria 
vos desitjo, mare mia, (l) 
en el jorn de vostre Sant. 

74. - De goig i felicitat 
mon cor, pare, s'ompliria 
si passeu amb alegria 
eix dia tan senyalat. 

75. - Portat d'afany noble i bó 
avui vostre fill vos dóna 
sa més tendra enhorabona 
en eixa felicitació. 

76. - De pura i tendra alegria
s'omplira, mare, (2) 'l meu cor 
si os concedeix lo Senyor 
un hermós i fel iç dia. 
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(l) A més de, àvia mía, també pot aplicar-se a una 
tia, dient: 

es lo que os desitjo, tia. 

(2) Pot cambiar-se si's vol amb pare, tia, oncle, etc. 
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77. - Rebeu, pare idolatrat, 

el saludo més senzill 
que os endressa vostre fill 
en dia tan senyalat. 

78. - ¡Oh, mare estimada, 
que'n sou d'amorosa! 
¡Oh, mare volguda, 
qu'es gran vostre amor! 
Per 'xò contemplant-vos 
me sento ditxosa 
i os aimo i venero 
amb tot lo meu cor. 

Per 'xò al ser la festa 
de vostra Patrona 
gojosa os rendeixo
mon feble tribut 
i os beso i endresso 
tendra enhorabona 
com prova eloqüenta 
de ma gratitut. 

79. -Si l'eura per a lliurarse 
de tempestats i mals vents 
s'arrela amb força a las rocas, 
als arbres i a les parets, 
jo, en vos, pare, he trobat sempre 
un  puntal ferm i valent 
que'm lliura de mals exemples, 
de vicis i contratemps. 
I igual que l'eura, s'arrela 
en mon cor l'agrahiment 

i prego que un feliç dia 
vos concedeixi el bon Déu. 

80. - Desitjo, pare estimat, 
que passéu aquesta diada 
tal com vos os mereixeu . 
i prego jo amb tota l'ànima. 
Siga aquest dia per vos 
rialler com el bés de l'auba, 
poètic, hermós i esplendent 
com lluhissor de lluna clara, 
tendre com lliris en flor, 
joliu com el mar en calma 
i tranquil i pur i bell 
com el somriurer dels àngels. 

81. - .Avui qu'es dia de gloria 
ja qu'es vostre Sant Patró; 
avui que plé d'alegria 
vos felicita tothom, 
fòra falta imperdonable 
si acàs hi faltava jo; 
i per'xó, mare volguda, 
vos desitjo amb tot el cor 
una ditxa inacabable, 
molta gloria i força goig. 

82. - ¡Oh, mare! Font de tendresa, 
espill de virtut i amor, 
gloria de mon tendre cor, 
fort puntal de ma  infantesa, 
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estel que amb goig i dolcesa 
me guia al camí del bé ... 
amb gran carinyo i dalé 
vos desitjo en aquest dia 
salut, ditxa i alegria
i goig pur i verdadé. 

83. - El sol don' vida a les plantes 
qu'engalanan el terrer 
i el mateix sol les asseca 
per ferles joguet del vent ... 
Vos me donáreu la vida, 
mes, pare, ¡quant diferent! 
Si el sol les plantes asseca, 
vos teniu gran interés 
en tenirme a aixopluc sempre 
de  perills i de mal-temps. 
Per'xò a la Verge demano 
que per molts anys celebreu 
aquesta bella diada 
amb goig, amb ditxa i content. 

84. - Si jo pogués, mare meva, 
¡quin present mes pur i hermós 
vos faria en la diada 
de vostre preclar Patró! 
Figureus que portaria 
les flors més belles del mon 
i os enjoiaria amb  elles, 
mare meva del meu cor. 
I entremig de les floretes 
hi cantessin rossinyols 

i pinsans i caderneres 
que amb un ritme cadenciós 
himnes de gloria entonessin 
a vostra virtut i amor! 

85. - Si el poble que a sos fills honra 
també s'honra a si mateix 
i  els fills qu'estiman als pares 
se fan benvolguer de Déu, 
jo, bon pare,  que os professo 
amor g ran, profond i inméns, 
desitjo que aquest bell dia 
vos el concedeixi el Cel 
plé de joia i esperança 
i de gloria ben rublert. 

86. - A vos, pare amorosit, 
que amb dalé com no n'hi ha 
me proporcioneu el pá
del cós i de l'esperit: 
vinc avui ben decidit 
a saludá'os coralment 
en prova d'agraïment, 
desitjant que aquest sant dia 
e l passéu amb alegria, 
felicitat i content. 

87. - La pluja plascenta i suau 
el bell roserar fa creixer, 
el sol don' coló' a les flors, 
l'oreig amb amor les besa 
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i la rosada gen til 
les adorna amb riques perles. 
Jo, pare meu, só el roser; 
vos, la  pluja que 'm fa creixer, 
l'oreig que'm besa amb amor, 
el sol que tot m'enllumena 
i la rosada que amb goig 
m'engalana i enjoiella 
amb una vasta instrucció 
de més valor que les perles. 
Per tant, al ser vostre Sant, 
desitjo, pare, amb fal·lera 
que'l passeu rublert de goig 
i de ditxa ben complerta. 

88. - Rublert mon cor d'alegria 
demano a Déu, mare mia, 
qu'en aquest jorn venturós 
de goig os tinga voltada 
i escampi sa llum sagrada 
sobre una santa com vos. 

ALS AVIS 

89. - Les proves que os he donat 
de mon carinyo sincer, 
ratifico avui amb plaher, 
avi meu molt estimat. 
Si en eixa festivitat. 
Déu los meus precs escoltès, 

de ditxa i gloria un excès 
de segur que os donaria 
i os faria en aquest dia 
venturós com el que més. 

90. - Déu es justicier i gran, 
etern i misericordiós 
qui escolta sempre amorós 
los precs que a l Cel van pujant, 
i espero, avi , en vostre Sant, 
puig ho demano amb fervor, 
que omplirà tot vostre cor 
de pau, de gloria i de ditxa 
com mereixeu i desitja
vostre nét i servidor. 

91. - Sol dir-se que els a vis son 
espills d'amor i bondat 
i vos ho haveu demostrat 

. amb escreix a tot el mon.
Amor inméns i profond 
per mí sempre haveu tingut 
i per això humil tribut 
os rendeixo amb goig sens mida, 
desitjant-vos llarga vida 
amb pau i goig i salut.

92. - He sentit moltes vegades 
que tot mariner novell 
té de portar a sa vora
un práctic actiu i expert 
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per guiarlo i conduirne 
a feliç port el vaixell. 

Vos, que del mar de la vida 
sou, avi, un vell mariner 
i'm lliureu d'esculls i baixos 
i pél bon camí'm guieu,
es just, que en aquesta diada, 
os saludi plascenter 
i os desitji goig i vida 
per tenir-vos aprop meu. 

93. - En dia tan senyalat, 
avi aimat i benvolgut, 
vos rendeix humil tribut 
el vostre nét estimat, 
desitjant que rodejat 
de ditxa, passà'l pogueu, 
i així, amb carinyo rebeu, 
puig que dos cops pare'm sou, 
l'afecte pur que conmou 
i omplena tot lo cor meu. 

94. - Vos que sou mare del pare, 
àvia dolça del meu cor, 
avui de mon tendre amor 
os rendeixo espressió clara. 
Si Déu, que'ns guia i ampara, 
escolta'l préc amorós 
que li aixeco fervorós, 
plena de goig i alegria 
passareu el joliu dia 
de vostre Sant gloriós. 

95. - Fóra imperdonable agravi 
si avui amb carinyo gran 
no os saludava, aimant avi, 
ja que celebreu lo Sant. 
Vos amb la vostra experiència 
que tan costa d'obtení' 
me guieu amb complascència 
pel bon i recte camí. 
Per'xò avui amb alegría, 
amb carinyo i gratitut,
desitjo passéu lo dia
amb molta ditxa i salut. 

96. - Com lo poeta vol la gloria, 
la aucella vol sa nïada, 
la floreta a la rosada 
i el bon temps lo mariné', 
jo vull, i a Déu ho demano, 
que vos, avi, en aquest dia 
de goig, amor i alegria 
tingueu el vostre cor plé. 

97. - Avui voldria, aimada àvia, (1) 
saber tant com el meu  mestre 
i en enraonar ser ben destre 
per pogue'os felicitar. 
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(1) En cas de felicitar a una mare, deu cambiarse el 
primer vers amb aqu est 

Avui voldria, m areta 

i cambiar, com se suposa , l' àvia mia del seté vers per 
mare  mia. 
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Mes,. ¿com diré, que desitjo 
que passeu  un feliç dia 
si ja veieu, àvia mia, 
que casi no'm sé esplicar? 

98. - Per molts anys, àvia estimada, 
pogueu celebrar la diada 
de vostre Patró estimat, 
tal com el meu cor ansia, 
això és, amb alegria 
i amb tota felicitat. 

99. - Amb lo cor plé d'alegria 
vos saludo, avi estimat, 
desitjant-vos de bon grat 
molta salut i alegria 
en dia tant senyalat. 

100. - Rebeu, avi idolatrat, 
amb carinyo i amb dolçura 
la espressió més tendra i  pura 
de mon cor enamorat. 

101. - Al sé al dia gran i hermós 
de vostre Patró estimat 
molt goig i felicitat 
vos desitjo, avi amorós. 

102. - Al ser la diada hermosa 
de vostra Patrona aimada, 
ditxa i gloria ben preuada 
vos desitjo, àvia amorosa. 

ALS ONCLES 

103. - Els llaços de parentiu 
que a vos, oncle aimat, me lligau, 
m'exigeixen i m'obligau 
a felicitá'os joliu. 
Per'xò, un saludo espressiu 
vos endresso en vostre Sant 
mentres estic desitjant 
que os concedeixi'l bon Déu 
la ditxa que mereixeu 
per vostre cor noble i gran. 

104. - Ja que m'haveu estimat 
sempre com si os sigués fill 
i qu'en vostre cor senzill 
lloc predilecte e trobat, 
seria, oncle, molt ingrat 
si avui no os felicités 
i de cor no desitjés 
que passeu eixa diada 
amb joia ben regalada
i goig i gloria en excés. 
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a felicitá'os joliu. 
Per'xò, un saludo espressiu 
vos endresso en vostre Sant 
mentres estic desitjant 
que os concedeixi'l bon Déu 
la ditxa que mereixeu 
per vostre cor noble i gran. 
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sempre com si os sigués fill 
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105.  aimat oncle, - ¿Què puc dirvos,
tia aimada,

que olvidat ja no tingueu? 
¿Que puc fer per demostrar-vos 
tot l'amor que m'inspireu? 
¿Que os puc dir, si ja de sobras 
sabeu que os aimo de cor, 
que vostres consells estimo
i'm fá feliç vostre amor? 
No obstant, avui os renovo 
mon coral agraïment 
pregant que passeu eix dia 
amb goig, salut i content 

106. - Jo prou voldria avui, tia, 
rendir-vos humil tribut 
de la inmensa gratitut 
que dins mon tendre cor nia. 
mes ¡ai! que la ploma mia 
no sab pas dir fidelment 
l'amor pur tendre i fervent 
que os professo, tia aimada, 
i el desitg que aquesta diada 

  la passeu ben feliçment. 

107. - A vos, tia que amb amor 

{mon pare } sou de germana, 
ma mare 

ma conciencia me demana 
que os feliciti de cor; 
per això avui amb fervor 
prego a Déu que plascentera 

ben ditxosa i riallera 
celebreu lo vostre Sant 
mentres os rendeixo, aimant 
ma salutació sencera. 

108. - Crec inútil dir-vos, tia, 
que desitjo amb tot el cor 
celebreu amb goig i amor 
de la vostra festa el dia. 
Si es aixís, dolça alegria 
omplirà tot el cor meu 
i daré gracias a Déu 
per mos precs havé' escoltat, 
dant-vos, com li he demanat, 
un bon Sant; com mereixeu. 

109. - Avui qu'es el dia 
més bell qu'hi ha al any, 
portat , aimat oncle, 
d'amorós afany 
per a dar- vos prova 
del tendre amor meu, 
desitjo amb fal·lera 
que alegre'l passeu. 

110. - Una diada com aquesta 
tan hermosa i celebrada 
mai serà per mi oblidada, 
oncle meu molt estimat; 
puig mentres mon cor aleni 
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cada any en aquest sant dia 
vos desitjaré alegria, 
salut i felicitat. 

111. - Si amb goig i alegria 
podeu, dolça tia, 
de vostra Patrona 
el jorn celebrar, 
ho veuré alegroia, 
i de dolça joia 
mon cor pur i tendre 
tot ell s'omplirà. 

112. - En eix dia, 
aimada tia; 

de que pugui 
celebrar-lo 

al cor sento 
viu desig, 

 i passar-lo 
amb regosig. 

113 .. - Si passessiu, oncle, 'l Sant 
amb alegria, 

mon cor amorós i aimant
s'ompliria 
en aquest dia, 

d'inmensa gloria i encís 
vejent-vos a vos feliç. 

114. - Avui qu'es el dia 
que celebreu, tia,
vostre gloriós Sant,
rebeu amb dolçura 

la espressió més pura 
d'eix nebot aimant. 

115. - Oncle estimat, acullin 
avui amb goig i espansió 
el meu saludo espressiu 
que os rendeixo amb cor joliu 
en prova d'estimació. 

116. - Si de vostra Santa'l dia, 
el passeu amb regosig, 
cregueu, estimada tia, 
que m'ompliré d'alegria 
vejent cumplert mon desig. 

117. - Per molts anys, volguda tia, (1) 
pogueu passà amb alegria 
el dia del vostre Sant, 
tal com mereixeu i ansia 
el meu cor tendre i aimant. 

118. - Rebeu, oh tia adorada, 
el saludo més sencer (2) 
que os rendeixo plascenter 
en eixa santa diada. 

(l) També pot dir: Mareta mia, àvia mia, padrina
mia.. . . etc. 

(2) En cas de ser noia la felicitant, té de dir: 

la salutació sencera 
que os rendeixo plascentera 
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ALS PADRINS 

119. - Com qu'es un deber l'honrà 
a la terra catalana 
en nostra parla gala na, 
a vui os vull saludá; 
i aixís, ben clà i català, 
vos dic:-Padrí , en mon  cor nia 
el desig, que amb alegria
i sense penas ni afanys 
pogueu celebrar molts anys 
aquest bell i tendre dia. 

120. - A vos , que'm portàreu en brassos 
quan me feren cristià 
i amb mi os vulguéreu lligà'
amb espirituals llassos;
a vos, que guieu mos passos 
pe'l camí de la virtut, 
just es, que amorós tribut 
vos rendeixi en aquest dia 

. en senyal de simpatia, 
de carinyo i gratitut. 

121. - Com que mai la ingratitut 
en mon cor ha fet estada, 
avui padrina estimada, (l ) 

(l) També pot aplicar-se a una mare,  cambiant aquest
vers amb el següent: 

avui, mareta estimada, 
i a una àvia i tia amb aquest:

avui, tia m olt aimada. 

a saludá'os he vingut. 
Molt gran es ma gratitut 
per tot quant heu fet per mi 
per tant, amb amor sens fi 
vos desitjo en aquest dia 
molta salut i alegria 
i ditxa i gloria a desdí. 

122. - La mest ra ens diu cada dia 
que una noieta educada 
per tothom sempre es mirada 
amb carinyo i simpatia. 
Per'xò avui amb alegria, 
padrineta del (1) meu cor, 
amb gran carinyo i amor 
desitjo que vostre Sant 
el passeu amb dolç encant, 
amb felicitat i sòrt. 

123. - De gratitut i d'encant 
mon tendre cor possehit, 
padri , os saludo agrahit 
a vostre afecte constant,
i avui, jorn de vostre Sant, 
demano amb fervor a Déu 
perquè's digni que'l passeu 
amb salut i amb alegria, 
i que aquest venturós dia 
força anys celebrá'l pogueu. 

47 

(l) Pot servir també per una mare, àvia i tia substi
tuhint aquest vers per 

mare meva del meu cor.
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124. - ¡Al sé'l jorn del vostre Sant 
quina alegria 
dins mon cor nia, 

·al sé'l jorn del vostre Sant 
quina alegria 
sento més gran!

Per això, padrí estimat , 
jo'm regositjo, 
i vos desitjo , 

per això , padrí estimat., 
jo vos desitjo 
fe licitat. 

125. - Avui, padrina estimada, 
mogut per la simpatia 
vos rendeix l'ànima mia 
un saludo plé d'amor, 
pregant a vostra Patrona 
perquè os dongui en eixa diada 
ditxa i gloria regalada, 
i molta alegria i sòrt. 

126. - Avui, padrina, 
mon cor desitja 

el feliç dia 
de vostra Santa 

que amb goig i ditxa 
fins a vessar, 

amb suau complanta 
pogu eu passar. 

127. - Com la joliu aucelleta 
saluda'l dia amb son cant, 
jo, joiosa i satisfeta 
vos saludo, padrineta, 
al sé'l jorn de vostre Sant. 

128. - En aquest venturós dia 
padrina molt estimada, 
vos desitjo enamorada. 
felicitat i alegria. 

PRESENTANT UN REGALO, UN DIBUIX, 

UNA LABOR , ETZ. (1) 

· 129. - Per pogué'os  felicitar 
provant-vos ma gratitut, 
eix modest i franc tribut
avui vos vull dedicar, 
per a amb éll poguer mostrar 
lo fervent de mon amor, 
pregant perquè molta sòrt, 
felicitat i alegria 
tingueu en eix feliç dia 
.com vos desitjo de cor. 

130. - Rebeu lo petit obsequi 
que os dedico en aquest dia 
en prova de simpatia, 
de carinyo i dolç amor, 
mentres al bon  Jesús prego 
que os dongui en eixa diada 
una ditxa tan preuada 
qu'ompli vostre amorós cor. 

(1) Aquesta felicitació i la que segueix, poden
servir indistintament per a tota classe de parentiu i 
festivitat. 

4 
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ALS GERMANS, CUNYATS 
I COSINS 

131. - En dia tan senyalat 
com el del teu Sant Patró 
ma tendra salutació 
reb amb goig, cosí estimat, (l) 
i pensa que de bon grat 
prego a Déu en aquest dia 
que t'ompleni d'alegria, 
de ditxa, de goig i sort 
com desitja amb tot el cor 
ton cosí que t'aprecia. 

132. - Amb goig, estimat cosí, 
felicitarte voldria 
perqué avui s'escau el dia 
del teu Sant pur i diví.
Aixís, amb amor sens fi, 
vull tan sols ferte constar 
que al venirte a saludar 
desitjo que sens afanys
pugas d'avui en molts anys 
poguer-lo encar celebrar. 

133. - Inútil dir , cosineta, (2) 
que't desitjo ben sincer 

(l) També pot aplicarse a un germà estimat, cunya 
aimat, cambiant el parentiu del darrer vers.

(2) O bé: germaneta. 

qu'eix dia passis amb plaher 
ben contenta i satisfeta; 
si com la tendra aucelleta 
que amb dolça satisfacció 
desgrana bella cançó 
sent el teu cor regosig, 
veuré complert mon desig, 
ma esperança i ma ilusió. 

134. - Ple de goig i d'alegria 
te desitjo, cosí aimat, (l) 
salut i felicitat 
en aquest venturós dia . 

135. - Ja que avui cosina aimada, (2) 
celebras amb goig el Sant, 
te desitjo amb ansia gran 
una ditxa ben preuada. 

A QUALSEVOL PARENT 

136. - Amb el mateix dalé qu'espero
cada any quan venen els Reys, 
que deixin a ma finestra 
llibres, dolços i juguets, 
quan arriva la diada 

(l) També pot dir: -Bon cunyat, germà aimat ... 
(2) O bé: germana, cunyada ...

51 
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que'l vostre Sant celebreu, 
desitjo que Déu os dongui 
força alegria i content, 
i una ditxa inacabable 
tal com vos os mereixeu. 

137. - Pur com la neu qu'embolcalla 
el Pirineu i el Puigmal, 
hermós i fort com les roques 
de nostre altiu Montserrat, 
fervorós com prec de verge, 
tendre com somni d'infant, 
es el desig que m'anima 
en dia tan senyalat, 
perquè Déu vos concedeixi 
salut, goig i ditxa i pau 
i a la nostra Catalunya 
ses perdudes llibertats. 

138. - Model d'amor i bondat 
es el vostre Sant patró 
i tan estimable dó 
sembla que en vos s'ha encarnat.
Per això amb potent esclat 
de carinyo i alegria 
os rendeix l'ànima mia, 
modest i feble tribut 
pregant que amb goig i salut 
pogueu celebrà aquest dia. 

ALS TUTORS O PROTECTORS 

139. - Ja que avui es el seu Sant, 
es per mi imperiós deber 
desitjar-li plascenter 
alegria i ditxa en gran. 
Si tal com li estic pregant 
el bon Déu li concedís, 
veuria complert aixís 
el desig que en mon cor nia 
i un goig inmens sentiria 
vejent-lo a vosté feliç. 

140. - Fora cosa descortés 
i de debó imperdonable, 
si ben complascent i amable 
avui no'l felicités. 
Mon cor sent gran interés, 
mogut per la simpatia, 
de que passi amb alegria 
el seu Sant, i sens afanys 
i que d'avui en molts anys 
pugui celebrà aquest dia. 

141. - Ja que per reconquerir 
els drets de la nostra Terra 
en el vostre cor s'hi aferra 
un patriotisme sens fi, 
just es qu'els que en eix camí
vos seguim amb fé constant 
desitjem passeu el Sant 
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amb força salut i amor 
per' trevallá' amb més ardor 
en causa tan noble i g ran. 

142. - Sempre'l mestre m'ha ensenyat 
que'l tenir agrahiment 
es el dó més excelent 
que Déu al home ha donat; 
i jo, per deixar provat 
que en mon cor amb força hi nia, 
en aquest venturós dia, 
i a vostre afany agrahit,
dolç tribut del cor sortit 
vos rendeixo amb alegria. 

143. - A vosté qui m'ha guiat 
pel camí de la virtut 
i un potent i noble escut 
sempre a sa vora he trovat, 
seria un ser molt ingrat 
si en aquest venturós dia 
gai tribut no li rendia 
rublert de carinyo gran 
desijant-li en el seu Sant 
molta salut i alegria. 

144. - Amb l'intent de saludar-vos 
i rendi'os humil tribut, 
el meu cor avui batega 
plé d'amor i gratitut. 
Si de vostre Sant el dia 

el passeu amb regosig, 
estaré content al veure 
complert mon més viu desig. 

145. - S'omplena tot el meu cor 
de content i d'alegria 
saludant-vos amb amor 
i desitjant-vos gran sórt 
en aquest venturós dia. 

146. - Si passéu aquest sant dia 
amb salut i regosig, 
serà complert el desig 
que dins mon tendre cor nia. 

ALS MESTRES 

147. - Tot lo poquet que jo só 
i valc, intelectualment, 
ho déc a n'el seu talent 
i sòlida il·lustració; 
per'xó, gran admiradó 
de vosté sempre he sigut, 
i avui, que amb goix i salut 
celebra aimat mestre'l Sant 
li rendeixo amb fruició gran 
mon entussiasta tribut, 
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148. - Plena de goig i carinyo, 
amb tot el degut respecte 
i en prova del pur afecte 
que nia dintre mon cor, 
avui a ma mestra aimada, 
sa humil deixebla li dona
sa més franca enhorabona
i un saludo plé d'amor 

ALS SACERDOTS 

149. - Plé de respecte mon cor
i carinyo i simpatia, 
saludo amb gran alegria 
al ministre del Senyor; 
ell amb constancia i fervor 
nos ensenya'l bon camí 
per a poguer obtení 
la Santa Gloria del Cel; 
per'xò desitjo amb anhel 
passi'l  Sant  amb  goig  sens  fi. 

150. - A vosté, que amb tant anhel 
nostre cor de fe il·lumina, 
i nostra ànima encamina 
per l'hermós camí del Cel; 
a vosté, que sens rezel 
visita al agonitzant 
mentres li va prodigant 

frasses de consol i amor, 
li desitjo de tot cor 
un feliç jorn del seu Sant. 

151. - Per sórt en la terra té 
Déu sos bons representants, 
i un de'ls dignes i constants 
sense cap dupte es vosté. 
Com que sempre en sembrà'l bé 
desplega tot el seu zel, 
amb carinyo i amb anhel 
li rendesc humil tribut 
pregant  que molta salut 
i vida, li donga'l Cel. 

152. - Al ministre del Senyór (l) 
felicito al sé'l seu Sant 
desijant-li de debó 
un dia plé d'espansió, 
d'alegria i dolç encant. 
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(1) En cas de servir per algún Rector, pot cam-
biarse el primer vers, per aquest: 

Al digne senyor Rector 
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SECCIÓ SEGONA 

FELICITACIONS PER A   DETERMINADES     FESTIVITATS

PER A LA FESTA DE SANT JOSEP 

153. - Avui tothom lloansas canta 
amb alegria i fruició 
al ínclit i Sant Varó 
Espós de la Verge Santa; 
per'xò, pare aimat, es tanta 
la ditxa que hi ha en mon cor 
vejent que amb fé i amb amor 
porteu el seu nom preuat, 
que li prego de bon grat
que os donga goig, ditxa i sòrt. 

154. - Ja que de tan bona gana 
porteu el nom gloriós
del ínclit i Sant Espós 
de la Verge Sobirana, 
ma conciència'm demana, 
al ésser sa festa anyal, 
que os endressi cordial 
mon saludo vehement, 
desijant-vos, complascent, 
una ditxa bén cabal. 

155. - La gloria avui thothom canta 
de Sant Josep venerat, 
el mai prou bén ponderat 
espós de la Verge Santa. 
Ja que amb alegria tanta 
vos el teniu per Patró, 
rebeu amb dolça expressió, 
que ja es en vos proverbial, 
mon saludo cordial 
i ma felicitació. 

156. - Quan vé Sant Josep, 
mon tendre cor reb 
flairosa alenada 
que m'ompla d'encant; 
i es que en tal dia 
amb goig i alegria 
celebra'l meu pare 
son gloriós Sant. 
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PER A LA FESTA DE LA VERGE DELS DOLORS 

157. - Desitjo, avui, mare aimada, 
que la Verge dels Dolors 
vos ompleni de favors 
en eixa santa diada. 
Sent vostra Patrona aimada 
amb la que teniu  gran fé, 
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li demano amb viu dalé 
que os ampari i protegesca 
i que un dia os concedesca 
d'amor i de ditxa plé. 

158. - Es la verge dels Dolors 
vostra Patrona gloriosa 
i en ella avui ma fé's posa 
perque os ompli de favors 
i os concedesca'ls honors 
de que vos ben digne os feu; 
i aixís, mareta, el cor meu 
s'omplirà tot d'alegria 
vejent que passeu eix dia 
com desitjo i mereixeu. 

PER A LA FESTA DE SANT JOAN 

159. - Al ser al poètic estiu 
tot es goig i es alegria; 
la tèrra perfums envia, 
el Cel sembla que somriu ,
i jo, també amb cor joliu 
l'espero amb ànsia molt gran 
puig en éll celebra'l Sant 
el meu pare idolatrat 
a qui saludo de grat 
en el dia de Sant Joan. 

160. - Quan arriva 
la diada 
tant preuada 
de Sant Joan, 

vostra filla (l ) 
's regositja 
i os desitja 
goig i encant. 

161. - Si vostre patró Sant Joan 
mon prec escolta amorós, 
pare, serà molt ditxós 
el dia del vostre Sant. 

162. - Si un fill  pogués  obtenir 
a costa de sacrificis 
tots els goigs i beneficis 
que un mortal pot assolir, 
tingueu per cert, pare  aimat, 
que avui en eixa diada, 
festa gran i senyalada 
de Sant Joan venerat, 
amb afecte sens igual 
de tot os faria ofrena 
per donar -vos proba  plena 
de mon amor filial.
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(l) o bé: el fill vostre. També pot servir per avis. 
posant vostra nèta o el net vostre. 
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PER A LA FESTA DE SANTA ROSA 

163. - Com la papallona hermosa 
que's posa sobre u na flor, 
a vos vinc rublert d'amor, 

 dolça mareta amorosa, 
i en el jorn de Santa Rosa, 
vostra estimada patrona, 
aquest fill amb goig vos dona (1). 
son saludo més cordial, 
un bes plé d'amor filial 
i una franca enhorabona 

164. - L'aucell, avui, per l'espai 
vola i canta amb to festiu 
el cel sembla que somriu, 
el sol brilla més que mai, 
l'aigua amb son brillant desmai 
sembla que una cançó glosa: 
i es que tot amb fé ardorosa
gosa com jo satisfeta, 
qu'es el Sant de ma mareta 
el dia de Santa Rosa. 

165. - Mon cor desinteressat, 
desconeixedor del mon, 
plé d'un amor gran, profond, 
com del mar la inmensitat, 

(l) O bé: eixa filla amb goig vos dona, quan sia una 
noia la que feliciti , 

en dia tan senyalat 
com es el de Santa Rosa, 
tau sols desitja una cosa: 
i es que'l passi amb alegria
la qu 'es ma estrella i ma guia, 
ma mareta carinyosa. 

166. - Com fecondisa'l bell r iu 
les terres de son voltant, 
vostre amor pur, noble i sant, 
don' vida a mon cor joliu: 
Per'xò, avui amb afany viu 
s'esplaia, s'alegra i gosa 
desitjant-vos carinyosa 
que passeu mareta meva, 
amb felicitat sens tréva 
lo dia de Santa Rosa. 

167. - Com la sumi sa ovelleta 
que segueix al seu pastor, 
jo també, dolça mareta, 
vos seguesc molt satisfeta 
plena de filial amor. 
Aixís en la diada hermosa, 
de vostra Patrona aimant 
desitjo amb ànsia ardorosa 
que os la donga Santa Rosa 
plena de ditxa i encant. 

168. - Per prová'os quan pur i noble 
es l'amor que jo os professo, 

63 



62 

PER A LA FESTA DE SANTA ROSA 

163. - Com la papallona hermosa 
que's posa sobre u na flor, 
a vos vinc rublert d'amor, 

 dolça mareta amorosa, 
i en el jorn de Santa Rosa, 
vostra estimada patrona, 
aquest fill amb goig vos dona (1). 
son saludo més cordial, 
un bes plé d'amor filial 
i una franca enhorabona 

164. - L'aucell, avui, per l'espai 
vola i canta amb to festiu 
el cel sembla que somriu, 
el sol brilla més que mai, 
l'aigua amb son brillant desmai 
sembla que una cançó glosa: 
i es que tot amb fé ardorosa
gosa com jo satisfeta, 
qu'es el Sant de ma mareta 
el dia de Santa Rosa. 

165. - Mon cor desinteressat, 
desconeixedor del mon, 
plé d'un amor gran, profond, 
com del mar la inmensitat, 

(l) O bé: eixa filla amb goig vos dona, quan sia una 
noia la que feliciti , 

en dia tan senyalat 
com es el de Santa Rosa, 
tau sols desitja una cosa: 
i es que'l passi amb alegria
la qu 'es ma estrella i ma guia, 
ma mareta carinyosa. 

166. - Com fecondisa'l bell r iu 
les terres de son voltant, 
vostre amor pur, noble i sant, 
don' vida a mon cor joliu: 
Per'xò, avui amb afany viu 
s'esplaia, s'alegra i gosa 
desitjant-vos carinyosa 
que passeu mareta meva, 
amb felicitat sens tréva 
lo dia de Santa Rosa. 

167. - Com la sumi sa ovelleta 
que segueix al seu pastor, 
jo també, dolça mareta, 
vos seguesc molt satisfeta 
plena de filial amor. 
Aixís en la diada hermosa, 
de vostra Patrona aimant 
desitjo amb ànsia ardorosa 
que os la donga Santa Rosa 
plena de ditxa i encant. 

168. - Per prová'os quan pur i noble 
es l'amor que jo os professo, 

63 



64 

avui, mare, m'in teresso 
pregant a Déu amb fervor , 
perque'l jorn de Santa Rosa, 
vostra Patrona estimada, 
pogueu passar-lo voltada 
de gloria, ditxa i amor. 

169. - Corn l'aucella que joiosa 
entona desde'l seu niu 
cançó tendre i armoniosa 
saludant al sol joliu, 
al sé'l jorn de San ta Rosa 
jo os saludo amb goix més viu. 

170. - El dia de Santa Rosa 
passeu, mare , amb alegria 
com amb tot el cor ansia 
vostra filleta amorosa. 

171. - De Santa Rosa es el jorn ; 
i com Rosa os dieu , mare, 
tot lo de rosa m'atràu 
i tot lo rosa m'encanta. 

De rosa els carmel·los vull,
per mi el color rosa guanya 
i es rosa mon mocador 
i esséncia rosa m'ubriaga.

La rosa que'l color té 
de rosa, es quina m'encanta,
mes de les roses sou vos 
la Rosa que més m'agrada .. . 

Siga'os rosa del amor, 
rosa de pur i bell flaire, 
tendre com rosas i llirs 
de Santa Rosa la diada. 

172 .-- La rosa, per mi es la flor 
més gentil, fresca i xamosa 
perquè ma mare amorosa 
porta son nom ubriagador, 
ella regna dins mon cor 
si la flor regn a al jardí, 
ella amb son amor diví
fa ma vida falaguera 
i per'xò avui amb fal·lera 
li desitjo goig sens fi . 

PER A LA FESTA DE LA ASSUMPCIÓ 

173. - Tot somriu i es alegria; 
puig avui la Humanitat 
festeja de molt bon grat 
la bella Verge Maria. 
Es inútil, mare mia, 
dir que desitjo de cor 
que  amb dolç carinyo i amor 
eixa diada passeu , 
puig de debó ja sabeu 
que per'xò prego amb fervor. 

5 
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174. - Avui la Verge Maria 
se veu per tot festejada 
i per això, eixa diada 
es rublerta d'alegria; 
l'aire s'ompla d'armonia, 
l'aucell canta, 'l cel somriu 
i portat d'un amor viu, 
puig es la vostra Patrona, 
vos dona la enhorabona 
el meu cor tendre i joliu. 

175. - Ja que la Verge Maria 
se veu avui festejada, 
vos desitjo, tia aimada, 
molta salut i alegria 
en tan hermosa diada. 

PER A LA FESTA DE SANT JORDI 

176. - Al patró de Catalunya 
li demano amb viu dalé 
que os concedeixi aquest dia, 
plé de goig i de content, 
pur com gota de rosada, 
xamós com cantic d'aucells 
i sadollat d'alegria 
tal com vos os mereixeu. 
Això amb amor li demano. 
junt amb altre fervent prec 

perquè Catalunya siga 
respectada com mereix 
i prest tots la poguem veure 
rica i plena com volem. 

PER A LA FESTA DE LA VERGE DE MONTSERRAT 

177. - A la Reina sobirana 
que té el t rono a Montserrat, 
a la excelsa Moreneta 
Patrona dels cataláns, 
li demano que os ampari 
baix son mantell celestial 
i que os ompleni de gloria, 
d'alegria i benestar 
i que a nostra aimada Patria 
no deixi mai de sa mà, 
que acabi l'ésse' ultratjada, 
que fineixi son penar 
i que en son Cel brilli prompte 
l'hermós sol de Llibertat. 

PER A VARIES FESTIVITATS 

178. - Res més just i de raò 
que al ser de Sant Jaume'l dia (l) 

(l) O bé: Sant Pere, Sant Joan, Sant Lluis, etz. 
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PER A LA FESTA DE LA VERGE DE MONTSERRAT 

177. - A la Reina sobirana 
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(l) O bé: Sant Pere, Sant Joan, Sant Lluis, etz. 
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vos saludi amb alegria 
per ser vostre ínclit Patró; 
i dut per la estimació 
que per vos el meu cor sent, 
prego a Déu, amb tó vehement, 
que os donga felicitat 
perqué aquest jorn desitjat 
el goseu eternament 

179. - Si amb fe i amb orgull porteu 
de Santa Francisca'l nom (l) 
i en vos regoneix tothom 
que sas virtuts imiteu, 
es, doncs, avui deber meu 
rendir-vos humil tribut 
per provar ma gratitut 
per tot quant heu fet per mi, 
i desitja'os a desdí
ditxa, alegria i salut. 

180. - Vos que content i amorós 
amb fe viva i cor joliu 
per Patró, pare, teniu 

(1) En lloc de Santa Francisca, també pot servir per 
Santa Isabel, Santa Cecília, Santa Teresa, etz., com tam-
bé per Santa Rosa, Santa Rita, Santa Agnés, etz., arre-
glant el segon vers en aquesta forma: 

De Santa Rita 'l bell nom 

també per Santa Agna, arreglant-lo aixís: 

De Santa Agna, 'l preciós nom 

a Sant Pere gloriós, (l) 
a n'Ell prego fervorós
perqué's digni intercedir 
de Déu, per pogué obtenir 
en aquest venturós dia 
felicitat, alegria, 
 ditxa i salut a desdir.
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També pot servir per un oncle, avi, padri, etz., carn-
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SECCIÓ TERCERA 

FELICITACIONS PER A NADAL 

ALS PARES 

181. - No perqué es tradicional 
desitjo, pares, del cor, 
què passeu amb goig i amor 
bones festes de Nadal. 
El meu saludo cordial 
el mou una altra intenció: 
i es que aixís la educació 
m'ho mana en aquest sant dia 
i per da'os l'ànima mia
prova d'amor  i   adhessió. 

182. - Avui que tothom celebra 
amb amor i amb alegria 
el solemne i joiós dia 
del naixement del Senyor, 
rebeu, idolatrats pares, 
la salutació senzilla 
que os envia vostra filla 
amb tot l'afecte del cor. 

183. - Avui qu'es tot alabansa 
al naixement del Senyor; 
avui que'l mon amb ardor 
se desfá en goig i en gaubansa, 
me faria gran recansa 
deixar-ne passar per alt 
festes com les de Nadal 
sense donar als meus pares, 
felicitant-los, ben clares 
proves d'amor filial. 

184. - Al sé' a Nadal tot es joia, 
tot es alegria i festa, 
puig no hi ha al mon com aquesta 
cap diada tan alegroia; 
per'xò, tota aquella noia 
que cumpleix com bona filla 
en son rostre'l goig hi brilla. 
quan als seus pares endressa 
amb carinyo i amb tendresa 
felicitació senzilla. 

185. - Es dia de gloria 
avui mare mia, 
que ha nat de la Verge 
un bell infantó. 
La terra s'omplena 
de gaia harmonia
i arreu s'ouen   cántics
de gloria al Senyó'. 
¡Nadal! Es gran dia 
¡oh mare estimada! 
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Per'xò prego amb joia 
al bon Jesuset 
que pugueu passarne 
tan bella diada 
amb joia complerta 
i un goig ben perfect. 

186. - Tot el mon avui s'alegra 
perqué el Jesuset ha nat. 
El cel resplandeix de festa, 
se mostra rialler el camp, 
l'oreig bells càntics murmura, 
canta l'aucell per l'espai 
i per tot arreu se senten
harmonias celestials. 
Avui es dia de gloria 
i prego a Jesús infant, 
que os concedeixi, aimat avi, 
forsa vida i dolça pau 
per a celebrar amb joia 
moltes festes de Nadal. 

187. - Es de tot bon fill deber 
en els dies de Nadal 
rendí un saludo cordial 
i homenatge'l més sencer 
a aquells a qui deu lo ser 
i amb carinyo l'han cuidat; 
i en mi, en qui sempre ha niat 
un agrahiment molt viu 
vos desitjo amb tal motiu 
salut i felicitat. 

188. - Avui mon tendre cor sent 
una gran satisfacció; 
puig se'm presenta ocasió, 
per cert de joia i content, 
de probar-vos quan vehement 
es mon amor filial, 
desitjant-vos per Nadal, 
pares del cor estimats, 
salut i felicitats 
i pau i ditxa eternal (1) 

189. - L'objecte primordial 
de ma felicitació 
es desitja'os de debó 
bones festes de Nadal. 
Si una ditxa ben cabal
omplena tot vostre cor 
i teniu, pares, la sòrt 
de passarlas feliçment,
daré gracies ben content 
a Déu per tan gran favor. 

190. - Avui qu'es jorn d'alegria 
per tota la Cristiandat, 
puig el Jesuset ha nat 
en miserable establia, 
rublerta l'ànima mia 
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(1) En cas de servir sols per la mare han de cam
biarse els versos octau y nové, per eixos dos 

mare del cor estimada
felicitat benhaurada
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de gratuit í d'amor, 
desitjo, pares del cor, 
que molts anys el celebreu 
com vosaltres mereixeu 
amb tranquilitat i sòrt. 

191. - A sos pares estimats 
es deber de tot bon fill 
rendils-hi tribut senzill 
en els dies senyalats; 
per 'xò grans felicitats 
i ventura cordial, 
en prova d'amor filial, 
demano que os donga Déu 
perqué amb goig passar pogueu 
la diada de Nadal. 

192. - Quan Jesús vé al mon 
sent la Humanitat 
de goig un esclat 
gran, tendre i profón, 
i com correspon 
a tot fill aimant 
en eix dia Sant 
demano amb anhel 
vos otorgui'l Cel 
ditxa, amor i encant. 

193. - Lo Fill de Maria 
avui ha nascut, 
i alegre tribut 
tothom li envia. 

Son jorns d'alegria 
aquets, tan preuhats 
que, pares aimats, 
vostre fill desitja 
que'ls passeu amb ditxa 
i felicitats. 

194. - ¡Qué n'es d'hermosa 
la Verge aimada 
allà a Bethlém! 
¡Qué n'es d'hermosa 
la gran diada 
que celebrem! 
Per 'xò os desitjo 
molta alegria, 
pares aimats; 
per 'xò os desitjo 
en tan bell dia 
felicitats. 

195. - Igual que la papellona 
va volant de flor en flor, 
jo vaig saltant, de mos pares, 
de l'un cor al altre cor. 
Si l'un m'estima amb deliri, 
l'altra m'aima amb viu anhel; 
per aixó amb fervor demano 
que'ls hi concedesca 'l Cel, 
(per a donals-hi una prova 
de mon amor filial) 
plenes d'amor i alegria, 
bones festes de Nadal 
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196. - Avui que'l mon celebra
de goig rublert 

la vinguda a la terra

del Jesuset, 
jo os desitjo, aimats pares, 

amb tot el cor, 
que passeu aquest dia 

amb goig i amor. 

197. - Avui es Nadal, bons pares, 
i tot el mon per Nadal 
diu : - ¡Nadal! ¡Ben vingut sias! 
¡Tú ets Nadal festa molt gran!...
¡Per Nadal vingan pessebres! 
¡Per Nadal turróns i galls! 
¡ Per Nadal gatzara i joia! 
¡Pler i festa per Nadal! 
¡Nadal! diuen camps i boscos, 
¡Nadal! pregonau les aus, 
el riu, ¡Nadal! diu alegre, 
i el cel ¡Nadal! diu cantant ... 
Avui es Nadal, bons pares, 
per Nadal Jesús ha nat, 
 i al se a Nadal vos desitjo 
bones festes de Nadal. 

198. - Per tot arreu s'ou dolç càntic 
i armonia celestial, 
i es que celebrau els àngels 
l'hermós dia de Nadal. 
I jo, al Déu de cels i t erra 
prego amb afany i dalé

perque mos estimats  pares 
pugan celebrà'l també. (1) 

199. - Avui qu'es lo dia 
que'l Fill de Maria 
per a tots salvar-nos 
va venir al mon, 
passeu-lo ditxosos, 
pares amorosos, 
tal com ho desitja 
mon amor profón.

200. - Mon afecte cordial 
rebeu, pares estimats, 
mentres plé d'amor filial 
vos desitjo per Nadal 
salut i felicitats . 

201. - Si com desitjo, passeu 
eix dia tradicional,
cregueu, pare del cor meu, 
que de debò gosareu 

(l) o bé: 

dels bells dies de Nadal. 

perque vos aimada tia, 
pogau celebra'l tambe, 
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i en lloch d'aimada tia, pot adaptar-si també: estimat 
pare, aimada mare, estimat avi, benvolgut oncle, àvia vol
guda... 
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202. - Rebeu, aimada mareta, 
el saludo angelical, 
que vostra tendra filleta 
vos envia satisfeta 
en els dies de Nadal. 

203. - Cumplint un deber filial, 
i seguint l'impuls del cor, 
felicitat sens igual 
vos desitjo amb gran amor 
en els dies de Nadal. 

204. - En la ditxa general 
que en eixa diada impera· 
rebeu, mare falaguera, 
mon saludo cordial 

205. - Avui que amb goig i alegria 
celebra tothom Nadal, 
rebeu l 'afecte filial 
que mon cor, pare, os envia. 

ALS AVIS 

206. - ¿A qui mes digne que vos 
homenatge puc rendí
si , avi, haveu sigut per mi 
un puntal ferm i amorós? 

Per 'xò content i joiós 
vos endresso en aquest dia, 
surti t de l'ànima mia, 
saludo pur i cordial 
desitjant-vos un Nadal 
rublert de goig i alegria. 

207. - En dia tan venturós 
i alegre, com es Nadal, 
vos endresso, ben formal, 
mon saludo afectuós 
i al mateix temps, amorós, 
desitjo que complascent, 
amb alegria i content 
el pogueu, avi, passar 
i aixís amb goig celebrar 
de Jesús el Naixement. 

208. - Al sé el dia de Nadal
rebeu, avi , amb alegria 
la espressió pura i lleal 
qu'en prova d'amor filial 
mon tendre cor vos envia. 

209. - Tothom gosa amb alegria
el naixement del Senyor, 
per això mon cor ansia 
que passeu, àvis, eix dia 
amb pau i ditxa en el cor. 

79 
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ALS ONCLES 

210. - Jorns de joia inmensa, 
d'amor i alegria 
son, volguda tia, 
els jorns de Nadal; 
per això desitjo 
que'ls passeu ditxosa 
alegra, amorosa 
i .amb goig sens igual. 

211. - Amb tot l'afecte com cal, 
vos desitjo, oncle del cor, 
plenas de ditxa i amor 
bones festes de Nadal. 

212. - Si avui jo podia 
da'os goig i content, 
cregueu que ho faria, 
estimada tia, (1) 
depressa i corrent. 
Mes ¡ai! res puc dar -vos; 
sols puc tributar-vos 
saludo especial 
i humil, desitjar-vos 
un feliç Nadal. 

(l) També pot aplicarse a altres persones, dient:
Dolça mare mia, Padrineta mia, etz. 

213. - Rebeu, oncle, amb goig i amor 
una ditxa celestial 
que en els dies de Nadal 
vos desitjo amb tot el cor. 

ALS SUPERIORS 

SACERDOTS, PROTECTORS, TUTORS, ETZ. 

214. - Avui que es de tots els dies 
el més bell i desitjat, 
puig que en un pessebre ha nat 
el tan esperat Messies, 
l'aire s'ompla d'armonies 
i de perfum celestial; 
per 'xò avui mon cor lleal 
vos desitja verament 
qu e passeu ben feliçment 
la diada de Nadal. 

215. - El més bell de tots els dies, 
el  més gran i principal 
sense cap dupte es Nadal, 
puig en ell nasqué'l Messies. 
¡Quin devassall d'alegries
porta en son sí eixa diada! 
I mon ànima ubriagada 
de carinyo prega a Déu

6 
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vos desitjo, oncle del cor, 
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bones festes de Nadal. 

212. - Si avui jo podia 
da'os goig i content, 
cregueu que ho faria, 
estimada tia, (1) 
depressa i corrent. 
Mes ¡ai! res puc dar -vos; 
sols puc tributar-vos 
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i humil, desitjar-vos 
un feliç Nadal. 

(l) També pot aplicarse a altres persones, dient:
Dolça mare mia, Padrineta mia, etz. 

213. - Rebeu, oncle, amb goig i amor 
una ditxa celestial 
que en els dies de Nadal 
vos desitjo amb tot el cor. 

ALS SUPERIORS 

SACERDOTS, PROTECTORS, TUTORS, ETZ. 
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sense cap dupte es Nadal, 
puig en ell nasqué'l Messies. 
¡Quin devassall d'alegries
porta en son sí eixa diada! 
I mon ànima ubriagada 
de carinyo prega a Déu

6 

81 



82 

que celebrar-la pogueu 
amb ditxa ben regalada. 

216. - En la bonica ocasió 
que'm presta, senyó, aquest dia, 
vos endresso amb simpatia 
ma franca salutació. 
Siga aquesta la expressió 
més franca, pura i cabal 
que mon cor tendre i lleal 
per a vos guarda amorós 
al desitjar-vos gojós 
uns bons dies de Nadal. 

217. - A vos que tant t reballeu 
per nostra Patria volguda 
i en sa defensa i ajuda 
vostres esforços presteu; 
a vos, que sou i sereu 
d'Ella un  digne i ferm puntal, 
i amb el cor net i 'l cap alt 
reclameu sas llibertats,
desitjo sian ben grats 
per vos, els jorns de Nadal. 

218. - Vosté'ns ensenya a estimà 
i a honrà a Déu com se mereix, 
i a n 'el malalt que pateix 
dolç consol li va a donà; 
els pobrets, que t ants n'hi ha, 
tenen un pare en vosté; 

per tant, tribut falagué 
jo li rendesc per Nadal 
desitjant-li ben formal 
un jorn de ventura plé. 

219. - Com es just i natural, 
vos desitjo verament 
que passeu ben feliçment 
els bells dies de Nadal. 
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SECCIÓ QUARTA 

FELICITACIONS PER ANY NOU 

220. - Com que s'escau vostre Sant 
quan se comensa l'any nou, 
mon cor, avi, se conmou 
rublert de carinyo gran; 
i avui com nét bo i aimant (l) 
vos saludo amb alegria 
desitjant l'ànima mia, 
puig de debó ho mereixeu, 
que os consedesca'l bon Déu
un bon any i un feliç dia. 

221. - Al comensar el nou any 
vos saludo amb efusió 
desitjant-vos de debó 
que'l passeu sens cap afany. 

(1) Aquesta felicitació pot servir indistintament 
per pare, oncle i padrí, arreglant el quint vers en aques
ta forma: 

i avui com fill bo i aimant, 
i avui com nebot aimant, 
i avui com fillol a imant, 

l cambiant la paraula avi, com se suposa, per la de 
pare, oncle o padrí.

222. - Vos qu'esteu entussiasmat 
per lo que a la Patria atany 
i sentiu un ver afany
per sa personalitat; 
vos que oint son nom sagrat, 
de goig el cor se os conmou 
i la hermosa intenció que os mou 
de que brilli com estrella, 
vos desitjo a vos i a n'Ella
feliç i prósper any nou. 

223. - Ja havem acabat l'any vell 
i el nou 'nem a comensar, 
per'xò os vull felicitar 
ja que mon cor ho desitja; 
doncs anhelo que'l passeu, 
oncle estimat del meu cor, 
plé d'alegria i de sòrt 
amb gran goig i força ditxa. 

224. - Avui, pares estimats, 
la pura intenció que'm mou 
es desitjà'os un any nou 
rublert de felicitats. 

225. - D'alegria se conmou 
el meu cor enamorat 
al desitja'os  oncle aimat, 
feliç i prósper any nou. 
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226. - Quan l'any nou comensa 
tota filla pensa 
saludà a sos  pares 
amb fervent amor;
i al fer-ho alegroia 
a Déu prego amb joia 
que os el concedesca
plé de dicha i sòrt. 

227. - Rublert d'amorós afany 
vos desitjo, padrí aimat, 
salut i prosperitat 
 al entrar al novell any. 

SECCIÓ QUINTA

DISCURSOS 
PER A EXAMENS I VISITAS

VlSITAS DEL SENYOR BISBE 

228. - Perdoneu, Pastó eminent, 
si al darvos la benvinguda 
la llengua no'm presta ajuda 
pera esplicà'l que'l cor sent. 
Si acàs ho faig malament 
dispenseu ma indiscreció; 
i com sou tan noble i bo 
no ho pendreu pas per ofensa 
i'ns dareu en recompensa 
a tots la benedicció. 

Avui vejent-vos a Vos 
ambeix aspecte tan noble, 
no nosaltres, tot el poble 
està content i orgullós. 
Tothom un pare amorós 
i aimant i tendre en Vos veu, 
i per tot allà aont aneu 
vos veieu sempre aclamat 
i sou per tots respectat 
com bon ministre de Déu
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Doncs, si nostres superiors 
vos volen, Prelat aimant, 
penseu que tots també van, 
amb dolç carinyo i esforç, 
inculcant en nostres cors 
eix amor pur i vehement; 
per'xò, a Déu Omnipotent 
dem gracias, per havé'ns dat 
un tan amorós Prelat 
i un guia tan excelent. 

229. - ¡Salut, Pastor venerat 
de nostra Iglesia estimada! 
Salut, Pare aimant i bo 
que al cel guieu nostres ànimes! 
Avui, havent vingut Vos, 
nostra escola's veu honrada 
i el mestre está satisfet ... 
i nosaltres en la cara 
mostrem la satisfacció 
que nostres cors ubriaga, 
al veure'ns honrats per Vos 
de manera tan galana. 

Digne ministre de Déu, 
apóstol de la fé santa, 
en les vostres oracions 
pregueu, perque tots nosaltres, 
avui encar' tendres nois, 
gracies a les llissons sàbies 
de nostre mestre estimat 
i a vostres virtuts cristianes, 

que procureu inculcar 
al fons de les nostres ànimes, 
al ser homes poguem ser 
orgull de les nostres mares 
i mereixem tots plegats 
be de Déu i de la Pàtria. 

230. - Insigne i docte Prelat 
que amb carinyo os heu dignat 
en la escola visitar-nos, 
serviu-vos, a tots, de grat
vostra benedicció dar-nos. 

Vos sou lo noble Pastor 
que amb gran interés i amor 
nos encamineu al Cel 
i enlaireu el nostre cor 
amb vostre fervorós zel. 

Vos, amb vostre exemple sant, 
amorós nos aneu guiant 
pe'l camí de la virtut, . 
i en Vos tenim sempre aimant 
un noble i potent escut. 

Sou pe'ls orfens, sant varó , 
un pare aimant, tendre i bo,
al desvalgut deu la ma 
i de tothom amb fruïció 
vos feu de cor estimà. 
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Avui, doncs, que'ns heu honrat, 
estimadíssim Prelat, 
visitant-nos amb amor, 
permeteu que enamorat 
bategui amb goig nostre cor. 

Per'xò tot es alegria, 
la joia en nosaltres nia, 
puig amb honra com aquesta, 
avui, cregueu qu'es un dia 
plé d'amor, de goig i festa. 

A Vos, tot això devem; 
per tant, mentre' amb goig besem 
vostra anell amb sumissió, 
amb fe i carinyo esperem 
la santa benedicció. 

EXÁMENS

231. - Per fi ha arribat la diada 
esperada amb tant anhel 
de presentar-nos al públic 
sempre noble i indulgent, 
que espera amb ansia infinita 
proves del nostre saber; 
mes ¡ai senyors, qué raquític 
es encar nostre talent!.. 

Prou, pobre, 'l Mestre s'esforça 
en que fem quedar-lo be; 
prou ell procura inculcar-nos 
sos vastos coneixements, 
prou nos renya de vegades 
però, senyors, no hi pot re. 

Mireu-nos a tots amb calma 
i desseguit compendreu, 
qu'en lloc de pensà en els llibres 
i d'estudiar com devem, 
sols pensem del primé' al últim 
en jocs i divertiments. 

Per això ans de comensar-ne 
l'acte que tots espereu, 
haig de fe avinent als pares, 
a ne'l digne Ajuntament 
i a totes quantes persones 
han vingut amb   afany   ver 
a honrarnos amb sa presencia, 
que's mostrin ben indulgents, 
que dissimulin les faltes 
que tots sens dupte farem; 
que pensin que no som arbres 
per dar fruit gustós i fresc, 
puig som encar plansons tendres 
que tot just posau arrels. 

Aixís, doncs, vos anticipo 
les mes cordials mercés 
en nom de mos condeixebles, 
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i estigueu-ne tots ben certs 
que viurà tant com nosaltres 
nostre viu agraïment. 

232. - Com la petita formiga 
que en la estació calurosa 
arreplega'l grà afanyosa 
per quant ve l'hivern glassat, 
nosaltres oïm del Mestre 
els consells amb alegria, 
per poguer ser algun dia 
útils a la Societat. 

Es cert que poca coseta 
pot donà avui nostra pensa, 
per quan tot justet comensa
a treure petita flor; 
mes, potsé, amb los anys, ne donga 
fruita rica i madurada 
i sa ilusió realisada 
veja nostre Director. 

Avant, doncs, companys d'Escola; 
no'ns mostrem cobarts ni febles 
per a ser dignes deixebles 
de nostre Mestre estimat. 
Ses llissons bones y sàbies 
guardem tots en la memoria 
per honra, profit i gloria 
dels pares que'ns han criat. 

233. - En nom de mos condeixebles 
i de mon Mestre estimat 
dono de tot cor les gracies 
a nostres Autoritats; 
al  senyor Rector que'ns guia 
al bé amb son exemple sant; 
a n'els senyors que componen 
la Ilustre Junta local, 
i a totes quantes persones 
que portats de noble afany 
han vingut amb sa presencia 
aquest bonic acte a honrar. 

Festes, senyors, com aquestes 
¡quin bé que causan més gran 
a nostres intel·ligencies 
tendres com fló' al esclatar! 
elles fan cobrar carinyo 
al estudi, qu'estudiant 
amb acert respondrem sempre 
a quant pregunti el Jurat. 
A més, senyors, eixes festes 
predisposan en alt grau 
amb sa flaire dolça i pura, 
a perdrer la natural 
aprensió, que's té, si en public, 
algun cop devem parlar, 
i nostra ment aclareixen 
i 's fan dignes al ser grans 
de poguer figurà amb honra 
devant de la Societat. 
Sense elles, els pobles foren, 
¡tristos, pobres, ignorants! 
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Amb elles, ¡qué bells i hermosos!
¡qué jolius i respectats, 
banyats pe'l sol de la ciencia 
amb sos raigs potents i clars! 

Avant sempre, en vostra tasca 
volgudes Autoritats; 
seguiu sempre amb gran fermesa 
tals festes patrocinant, 
que al honrar-vos a vosaltres, 
honreu de manera gran 
al poble que'ns vegé naixer, 
a nostre poble estimat. 

SECCIÓ SEXTA 

POESÍES PER A RECITAR LES NOIES 
EN LES 

FUNCIONS DEDICADES A MARIA 

EN EL MES DE MAIG 

CÁNTIC A MARIA 

234. - Entonem tendres cançons 
amb amor i amb alegria·; 
entonem tendres cançons 
amb lloansa de Maria! .. . 

Voltémla de roses 
Be les més flairoses, 
voltémla de llir is 
i encesos clavells, 
i amb dolça alegria 
vinguem cada dia 
per a desgranarli 
nostres càntichs bells. 



94 

Amb elles, ¡qué bells i hermosos!
¡qué jolius i respectats, 
banyats pe'l sol de la ciencia 
amb sos raigs potents i clars! 

Avant sempre, en vostra tasca 
volgudes Autoritats; 
seguiu sempre amb gran fermesa 
tals festes patrocinant, 
que al honrar-vos a vosaltres, 
honreu de manera gran 
al poble que'ns vegé naixer, 
a nostre poble estimat. 

SECCIÓ SEXTA 

POESÍES PER A RECITAR LES NOIES 
EN LES 

FUNCIONS DEDICADES A MARIA 

EN EL MES DE MAIG 

CÁNTIC A MARIA 

234. - Entonem tendres cançons 
amb amor i amb alegria·; 
entonem tendres cançons 
amb lloansa de Maria! .. . 

Voltémla de roses 
Be les més flairoses, 
voltémla de llir is 
i encesos clavells, 
i amb dolça alegria 
vinguem cada dia 
per a desgranarli 
nostres càntichs bells. 



96 

La margaridoia 
amb mística joia 
li endréssa agraïda 
sa senzilla olor, 
i la clavellina 
amb passió divina 
de sos llabis dolços 
ha prés la frescor. 

Els aucells cantaires 
desgranau pe'ls aires 
en lloansa séva 
càntichs plens d'encant, 
i pe'ls prats xamosos 
els récs joguinosos 
amb joia murmuran 
son nom sacrossant. 

Miremla a tot'hora 
com llum salvadora 
que al bon cami'ns guia 
amb goig i amb anhel, 
i, Mare amorosa, 
espera joiosa 
n ostra ànima pura 
per' pujaria al Cel. 

Entonem tendres cançons 
amb amor i amb alegria; 
entonem tendres cançons 
en lloansa de Maria! .. 

HOMENATGE A LA VERGE 

235. - Jo soc molt petiteta, 
mes amb gran alegria 
vos porto eixa flor eta, 
¡oh tendra Mare mia! 

Rebeula d'amor plena 
i amb carinyo i dolçura; 
si es petita l'ofrena 
la intenció es gran i pura. 

Vostra modesta filla, 
al venir alegroia, 
si avui du flor senzilla, 
demà os durà una toia. 

Toia joliu i hermosa 
que faré amb gran fervor .. . 
i al bell mig, amorosa, 
hi posaré mon cor. 

A LA VERGE MARIA 

236. - Com la nit segueix al dia 
i'l sol a la tempestat, 
nostre cor enamorat 
segueix sempre al de Maria. 
En Ell trobem dolça joia 
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i un pur i diví consol; 
quan nostre cor esplai vol 

 li dona'l Séu alegroia. 
Es un oàssis di vi 
en el desert d'eixa vida 
aon l'ànima afligida 
hi trova un consol sens fi. 
Es font pura i abundosa 
que no s'estronca jamai; 
es pe'l just, un tendre esplai; 
pe'l vil, misericordiosa. 
En fi, tot lo bo que hi ha, 
lo pur i maravellós, 
aquell que ho busca amorós 
sempre en Ella ho trovarà. 

Per'xò, nosaltres cada any 
 al vení'l mes de les flors
li cantem nostres amors 
amb fè, constancia i afany. 
I al arrivà'l darrer dia 
quan d 'Ella nos despedim, 
dintre nostre ·ser sentim 
una estranya melangia 
que'ns omplena de tristor 
al tenir d'abandonarla .. . 
mes, no; ¡mai! ... No hem de deixar-la 
que viu en lo nostre cor: 
al contrari, amb energia 
cridarem, i amb fè ardorosa: 
-¡Visca nostra Mare hermosa! 
¡Visca la Verge Maria! 

A NOSTRA MARE 

237. - Maria es la mare 
més dolça del mon 
i amb gran alegria 
la crida tothom; 
tothom a Ella implora 
buscant-hi consol; 
per això jo canto 
amb goig i amb amor: 
- Preneu, ¡oh! Maria 
preneu el meu cor. 

Ella es pura estrella
que'ns guia a mb amor 
per dur-nos amb joia 
a celestïal port; 
qui en Ella confia 
se salva de tot; 
per'xò, sapiguent-ho 
li canta tothom: 
- Preneu, ¡oh! Maria, 
preneu el meu cor. 

Sens Ella, ¡que horrible 
seria aquest mon! 
Sens Ella, ¿què fora 
del trist pecador? 
¿Aont trobaríem 
dolcesa i consol 
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quan cantem amb joia 
i amb tendra ilusió: 
-Preneu ¡oh! Maria, 
preneu nostre cor? 

Ella es de carinyo 
abundosa font; 
a qui li demana 
ampars i socors, 
no queda pas sense, 
que li presta amb goig. 
Per això amb carinyo 
li crida tothom: 
Preneu, ¡oh! Maria, 
preneu el meu cor. 

Nosaltres, germanes, 
puig ses filles som, 
donem-li amoroses 
també nostre cor 
i al arrivar l'hora 
de deixà aquest mon, 
repetim-li sempre: 
Preneu  també  amb  goig 
a més del cor, Mare, 
nostra ànima i tot. 

PRÉC A LA VERGE 

238. - Maria; refugi, consol i esperança 
del trist pecador. 

Maria; mareta divinal i pura 
que vetllau per tots, 
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visqueu sempre, sempre, com excelsa Reina 
dins mon tendre cor, 

que aixís a tot'hora podré separarme 
de la temptació 

i viuré contenta, di txosa y feliça
tenint-vos a Vos. 

LA FILLA DE MARIA 

239. - Com que soc molt petiteta 
si em perdo un dia, potsé', 
i tornar de nou no sé 
al costat de ma mareta,
s i les senyes de caseta 
amb dol no puc recordà', 
allavors, res de plorà 
cantarà la llengua mia: (l ). 
-Jo só filla de Maria ... 
¡I Ella, rai, ja'm salvarà! 

(l) Flors de Maria.-M. J. Verdaguer. 
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LA ROSA 

240. -- La flor més hermosa 
reina del jardí , 
sens dupte es la rosa 
de càlzer divi. 
La pura rosàda 
s'hi posa amb anhel, 
deixant-la omplenada 
de perles del Cel. 
La abella feinera 
la busca amb amor, 
xuclant amb fal·lera 
sa aroma y dolçor. 
Si és ella regina 
de plantes i flo rs, 
Vos, mare divina, 
sou Reina d'amors. 

Alegra i joiosa 
la porto amb anhel. 
Rebéula amorosa, 
oh, Reina del Cel! 

EL GESSAMÍ 

241. - De les flors de mon jardí 
la que jo trobo més rica 

i més bonica, 
la que m'agrada a desdí, 
es la flor del gessamí. 

I avui al 'narlo a regar 
l'he cullit, Mare del cor, 

amb fervor 
per portar-lo a vostre altar 
i amb éll pogué'os coronar 
i provar-vos mon amor. 

EL GIRASSOL 

242. - El girassol, Mare méva, 
vos oferesc amb amor; 
ell es la flor, segons diuen, 
enamorada del sol; 
puig amb d'alé va mirant-lo 
desde que surt fins que's pon. 
Per això avui la he escullida 
i os en faig present per'xò. 
Si a ne'l sol té tant carinyo 
que va seguint-lo per tot, 
just es, doncs que avui se posi 
a vostres plantes joiós: 
Vos que sou, Verge volguda, 
més hermosa que cap sol 
i mai aneu a la posta 
i il·lumineu tot el mon. 
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, FLORS DE LA TERRA 

ROSA, HORTENSIA I MARGARIDA 

243.-¡Som flors de la terra, 
oh, Verge volguda! 
¡Som flors que a vostra ombra 
creixem amb anhel! 

Vivim estimant-vos 
i amb la vostra ajuda 
creiem que de terra 
serem flors del Cel. 

ROSA. Jo soc una noia 
discreta i senzilla 
que un bell altà aixeco 
per Vos dins mon cor. 

En ell Vos sou reina; 
jo só una humil filla 
que avui amb carinyo 
vos porto eixa flor . 

A mi flor de terra, 
me diu tothom Rosa 
i roses gemades 
vos porto amb anhel

Preneu-les alegre 
oh, Mare amorosa, 
i a mi, feu que un dia 
flor siga del Cel. 

HORTENSIA. Jo soc una Hortensia 
de flaire modesta 
que sols amb Vos pensa 
i viu sols per Vos.

I avui plé de joia 
mon cor vesteix festa 
venint a rendir-vos 
tribut amorós. 

Es feble homenatge 
el que os ofereixo 
tant com, ¡oh Maria! 
es gran mon anhel

Hortensies vos porto
mes, ¡ai! si ho mereixo
amb joia a mi féume
Hortensia del Cel.

MARGARIDA. ¡Oh, Verge adorada! 
¡Oh, Verge Maria! 
V os sou amorosa 
i bona amb tothom, 

Rebeu, doncs, amb joia 
i amb dolça alegria 
les flors modestetes 
que portan mon nom, 

Gentils margarides 
vos porto amb g ran festa 
que avui he cullides 
gojosa i fidel; 

miràules, ¡oh! Mare , 
i penseu amb aquesta 
que un jorn  puga serho 
dels jardins del Cel. 
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(Van oferint-li cada una ses respectives flors, 
mentres recitan els següents versos) : 
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ROSA. Mirau-nos amb joia 
¡oh Verge sagrada! 

HORTENSIA. Rebeu-nos alegre 
¡Mareta d'amor! 

MARGARIDA. Amb pler aculliu-nos
Reina Inmaculada, 
i a totes volgueu-nos 
dins vostre bell Cor. 

ROSA ¡Per Vos jo'm daleixo! 
HORTENSIA. ¡Que os aimo, Maria 
MARGARIDA. D'amor jo a tot'hora 

suspiro per Vos.
ROSA. Mon cor, contemplant-vos, 

sent gran alegria. 
HORT. Y MAR. I el nostre, tenint-vos, 

somriu amorós. 

ROSA, HORTENSIA l MARGARIDA 

Som flors de la terra, 
¡oh, Verge volguda! 
Som flors que a vostra ombra 
creixem amb anhel! 

Vivim estimant-vos 
i amb la vostra ajuda 
serem en la terra 
belles flors del Cel. 

OFRENA A LA VERGE 

ROSETA 

244. - A Maria amb gratitut 
veniu, veniu, amiguetes; 
com es Ella nostre escut 
li rendirem dolç tribut 
amb eixes tendres floretes. 
I aixís, vejent nostre amor, 
escriurà alegra i joiosa 
nostre nom dintre son cor, 
i'ns guardarà amb gran fervor 
com Mare gran i amorosa. 

ISABEL

Acepto amb goig el teu plan; 
puig fer-ho també volia, 
i amb gran carinyo i encant 
les flors a nem presentant 
a nostra  Verge Maria. 

MARIA 

Tant m'agrada'l que diheu are 
que ho espero ja amb anhel 
i amb satisfacció ben clara. 
¿Cóm no, si es la nostra Mare 
la Reina de terra i Cel? 
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ROSETA 

Demanem-li, doncs, amb joia 
que'ns dongui sa inspiració 
per acció tant bonicoia, 
i rebi ben alegroia
la nostra salutació. 

(S' agenollen breus moments al peu de la Verge 
i prenent cada una sa corresponent flor, la van 
presentant del modo següent): 

ROSETA . 

EL LLIRI 

Mare amorosa,
pura i hermosa 
Reina del Cel, 
avui a honrar-vos 
i a saludar-vos 
vinc amb anhel. 
Flor del Empiri, 
vos porto eix lliri 
amb goig i amor, 
plé de puresa 
i de senzillesa 
com vostre Cor. 
Quan es poncella 

. sa gracia bella 
rubleix d'encant, 
i en la floresta 
alsa la testa 

nant-vos cercant. 
Per'xò s'enlaira 
llensant sa flaire 
sempre amb anhel, 
per a trobar-vos, 
i ubriagar-vos,
Reina del Cel. 
Com el pur lliri 
també amb deliri 
per tot vos busca 
mon cor joiós. 
Si os troba un dia 
re'm faltaria, 
perque tot sobra 
quan  se os té  a Vos. 

LA VIOLETA 

ISABEL. Jo us porto, pura Regina, 
aqueix ram de violetes, 
que si bé son petitetes 
ubriaguen amb sa olor. 
son tant modestes com belles, 
son pures, tendres, senzilles, 
com dehuen ser vostres filles, 
Mare dolça del Amor. 

Ella al mig del bosc ombrívol 
ni envejada ni envejosa 
i amagant-se vergonyosa, 
va creixent sens vanitat; 
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mes al passar per sa vora 
sa presencia s'endevina 
perquè sa flaire divina 
porta l'aire perfumat. 

Ella al peu que la trepitja 
el perdona carinyosa; 
puig quan sobre d'ella's posa 
li deixa son dolç perfum, 
i sens mica de malicia 
queda, pobreta, marcida, 
i llensant flaire esquisida ... 
allí mor i allí's consum. 

¡Quant os hi sembleu, oh Verge, 
a la violeta aixerida! 
Vos en eixa trista vida 
també aneu llençant olor, 
vegent-vos sempre amorosa 
i os trovem amb alegria, 
Inmaculada Maria,
al jardí de nostre cor. 

MARIA.

EL PENSAMENT

Jo os porto, Mare meva, 
 bell pensament 

cullit amb gran carinyo 
i amb gran content. 

Eixa flor prefereixo 
d'entre les flors, 

puig d'éll os dirà sa flaire 
quant penso amb Vos. 

Tot de Vos, Mare'm parla; 
el raig de sol 

que omplena d'alegria 
mon trist condol, 

que'm sembla una mirada 
que amb goig i anhel 

me dirigiu, Maria, 
Vos, desde'l Cel. 

L'oreig pur i fresquívol 
que al front me bat 

trobo qu'es, dolça Verge, 
petó preuhat. 

Petons que amb alegria
i amb gran amor, 

van caient i posant-se 
dintre mon cor. 

En la nit estrellada 
tots els estels 

vostres ullets me semblen, 
Reina dels Cels. 

Per tot, de dia os trovo; 
i fins de nit 

vostra presencia omplena 
mon esperit. 
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Per això avui vos porto 
amb gran content, 

oh, dolça Mare meva, 
bell pensament. 

Eixa flor prefereixo 
d'entre les flors; 

puig ella os dirà amb joia 
quant penso amb Vos. 

DESPEDIDA 

245.-Avui de la Verg e Santa 
nos tenim de despedí, 
a nostra Mare amb gran pena 
¡«Adéu» li tenim de di! 
Ja ha estat prou entre nosaltres, 
ja s'en torna cap al Cel; 
com que'ls angelets l'anyoren 
la demanen amb anhel; 
i Ella , que tant els estima 
plena de gloria i vesllum, 
amb ells se'n'irà altra volta 
deixant aquí son perfum. 
Perfum pur, dolç i agradable 
com la mel de romaní;
perfum falaguer i tendre 
com la flor de gessamí. 

Despedim-nos totes d'Ella, 
diguem-li «adeu » de tot cor, 
i si ving·ués sens pensar-ho 
l'hora de la nostra mort, 
cridem-la ben amoroses, 
cridem-la amb ansia i anhel, 

- que vindrà a la nostra vor a 
per puja'ns amb Ella al Cel. 

¡ADEUSSIAU!

246. - Ja que os ne tornau al Cel, 
oh Maria, 
Mare mia, 

ja que os ne tornau a l Cel ... , 
¡qui os pogués fer companyia! 

Per volar vers al Empiri, 
per poguer volar-hi amb Vos, 
sens recansa poden dar se 
tots los plahers d'aquest mon. 

¡Qui tingués ales d'aucella 
per seguir-vos ben d'aprop; 
per seguir-vos en romiatje 
fins a arrivà a ditxós Port! 

Tot l'any allí es Primavera, 
sempre allí es Maig deliciós; 
els angelets ¡oh Maria! 
¡que os ne deuhen dur de flors! 

113 



112

Per això avui vos porto 
amb gran content, 

oh, dolça Mare meva, 
bell pensament. 

Eixa flor prefereixo 
d'entre les flors; 

puig ella os dirà amb joia 
quant penso amb Vos. 

DESPEDIDA 

245.-Avui de la Verg e Santa 
nos tenim de despedí, 
a nostra Mare amb gran pena 
¡«Adéu» li tenim de di! 
Ja ha estat prou entre nosaltres, 
ja s'en torna cap al Cel; 
com que'ls angelets l'anyoren 
la demanen amb anhel; 
i Ella , que tant els estima 
plena de gloria i vesllum, 
amb ells se'n'irà altra volta 
deixant aquí son perfum. 
Perfum pur, dolç i agradable 
com la mel de romaní;
perfum falaguer i tendre 
com la flor de gessamí. 

Despedim-nos totes d'Ella, 
diguem-li «adeu » de tot cor, 
i si ving·ués sens pensar-ho 
l'hora de la nostra mort, 
cridem-la ben amoroses, 
cridem-la amb ansia i anhel, 

- que vindrà a la nostra vor a 
per puja'ns amb Ella al Cel. 

¡ADEUSSIAU!

246. - Ja que os ne tornau al Cel, 
oh Maria, 
Mare mia, 

ja que os ne tornau a l Cel ... , 
¡qui os pogués fer companyia! 

Per volar vers al Empiri, 
per poguer volar-hi amb Vos, 
sens recansa poden dar se 
tots los plahers d'aquest mon. 

¡Qui tingués ales d'aucella 
per seguir-vos ben d'aprop; 
per seguir-vos en romiatje 
fins a arrivà a ditxós Port! 

Tot l'any allí es Primavera, 
sempre allí es Maig deliciós; 
els angelets ¡oh Maria! 
¡que os ne deuhen dur de flors! 

113 



114 

A n'aqui ¡ai! s'ens marceixen 
¡aixís que os en aneu Vos! 
¡sòrt que'ns queda per ofrena 
nostre pur i amorós cor! 

Vos l'oferim a tot hora: 
rebeu-lo sempre amb amor 
i amb ells feune una garlanda 
com les que os teixim de flors. 

Ja que os ne tornau al Cel. 
oh Maria, 
Mare mia, 

ja que os ne tornau al Cel.. ., 
¡qui os pogués fer companyia! 

l . 

SECCIÓ SÉPTIMA 

¡¡ORFANETS!! 
DIÁLEC POEMÁTIC EN VERS 

ESCENA ÚNICA 
Sala rica 

JOANET I ISABEL

 Al aixecarse'l teló, ella estarà sentada a la dreta 
primer terme, tindrà en sa falda una labor 
propia de criatura i procurarà contenir lo 
plor, no conseguint-ho: éll la contempla desde'l
sofà de la esquerra. Desprès d'una pausa, s'ai
xeca, s'hi acosta, i diu lo primer vers. 

JOANET. No ploris més, Isabel ( Consolant-la) . 
ISABEL. ¿Qu'haig de fer, doncs, ¡ai, pobreta!

(Deixant la labor sobre una taula). 
si a nostra aimada mareta 
Deu l'ha volguda en el Cel? 

JOANET. ¡Tan petitets i orfes ja! 
(Desde'l mig de la escena). 

¡Oh! ¡Nostra sòrt es ben trista! 
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ISABEL. 

JAONET 

Més desgracia mai s'es vista 
(Aixugant-se'ls ulls). 

¿Qu'hem de fer solets? 
Resà 

amb prec surtit d'àqui'l cor 
perque desde'l Cel ont móra 
siga nostra guardadora 
i vetlli per nostra sòrt. 
Resar per aquella santa 
que un jorn al mon nos dugué: 
resant amb fervor i amb fe, 
la oració al bon Déu encanta. 
I nostra mare agrahida 
vejent desde allà a la Gloria 
que viu en nostra memoria,
qu'es plorada i benehida, 
que amb fervor li dediquem 
els prechs qu'ella'ns ensenyà, 
amorosa'ns somriurà 
perque per ella'ls guardem. 
I pregant de cor, segú 
que't trovaràs satisfeta, 
i eix pesar que tant t'inquieta 
veuràs fugir lluny de tú. 
Assèca, doncs, tos ullets; 
no ploris més, i a resà;
la mare'ns ho agrahirà: 
nos en viarà pe ton ets 
dolços, tendres, amorosos 
al bell mig de nostre front, 
joiosa'ns vetllarà'l sòn, 
tindrem dies venturosos, 
 goig per poguer celebrar-los, 
i'ns treurà de tot perill. 

ISABEL.

JOANET.

ISABEL.

JOANET. 

ISABEL. 

JOANET.

ISABEL. 

JOANET. 

ISABEL. 

JOANET.

ISABEL. 
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puig els prècs de tot bon fill 
baixen àngels a buscar-los. (Pausa). 
¡No ploris! ¡Cóm ho dius tú!

(S'aixeca i s'acosta a Joanet). 
¡Si no voldria plorar! 
Tambe, com tú, vull resar, 
mes no puc. Se'm fa aqui un nú. (Al cor). 
Pensar que aquella oració· 
fou per la mare ensenyada
i que a ella va dedicada 
me fa rompre en amarc pló.
I en res puc trobar consol ... 
i res me  causa alegria ... 
jo crec que desde aquell dia 
hasta plorant surt el sol! 
Tot es trist, com jo. 

¡Pobreta!, (Apart). 
Tot es trist com el meu cor. 
Calmat. (Agafant-la per les mans).

Sí; tot es dolor 
desd'qu'es morta. 

Germaneta, 
càlmat per Déu; dona trèva 
a ton pesar. ¡Càlmat, si! 
No't donguis tal frenesí. 
¡Desditxada mare meva! 
(Passa pel devant d'éll, s'asseu en lo 

1 sofà i apoiant el cap en lo braç de la 
esquerra (del sofà) continúa plorant). 
¿Què'n treus de plorar? 

¡Oh! ¡Ré! 
¿Per què aixís has d'entristirte? 
¡Mareta! Quan vas morirte 

(Sense alsà'l cap). 
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¿per què no'm vares volgué? 
(Alsa'l cap i enllaça'ls dits dirigint les 

mans vers al Cel). 
Ja haurien finit per mi 
tans dols i penes i afanys. 
Morí a la edat de set anys 
¡qué deu ser feliç morí! 

JOANET. ¡Ai, cóm m'havia enganyat! 
(Amb pesar i desprès d'una pauseta). 

Tú no m'estimes ¡oh! no. 
Perquè, ¿què hauria fet jo, 
qui m'hauria consolat? 

ISABEL. (S'ha anat girant vers a ell i aixecant
se del sofà, s'hi acosta i agafan-lo 
diu carinyosa): 

¿Què no t'estimo? Em sab greu 
que ho duptis. No ho fassis; no. 

JOANET. ¿M'estimes? 
ISABEL. ¿I'm dius això? 

Fins al cel! Poc menys que a Déu! 
(Transició). 

Potser desde'l cel la mare 
s'estremeix de goig, vejent 
que nostre amor ignocent 
es viu i ardorós encare. 
¡I serem dos a  anyorarla, 
i dos també a benehirla 
i si no podem tenirla, 
queda'l consol de plorar-la! 

Ja que tant nos estimava 
¿penses forsa amb élla? 

JOANET. Si. 
Si fóra, penso entre mi. 

(Transició). 
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criminal si la olvidaba. 
(Al mig de la escena , Pausa).

Quan al vespre anem al llit 
d'espres d' haver ja sopat, 
trobant-me al quarto tancat 
i dada la «bona nit», 
s'ompla mon cor de neguit 
i m'envolta una tristor 
que'm fa arrencar en greu plor, 
puig en tant solemne instant, 
trobo qu'estic anyorant 
el seu maternal petó. 
(Ella durant aquesta relació s'embada

leix i en certs moments riu i plora a 
la vegada). 

En somnis, avui mateix, 
se m'ha presentat riallera; 
me mira amb goig encisera 
me crida ... i desapareix. 
Altres cops se m'apareix 
voltada de serafins 
que amb arpes i violins 
li formen corteig riquíssim 
i me sento un goig dolcíssim 
aquí mateix; aquí dius. (Al cor). 
I per tot hont vaig i miro, 
i allà ont poso la petjada, 
veig sa imatge retratada 
i amorosament suspiro. 
Jo no sé si es que deliro, 
que fins vegent una estrella, 
mirant volar una au cella, 
contemplant una floreta, 
crec que veig a ma mareta 
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¡Ja veus quant hi penso amb élla! 
(Transició). 

¿I tú, Isabel, que no hi penses? 
ISABEL. Sí, Joanet, a tot'hora, 

i crec qu'olvidar-la fóra, 
la més gran de les ofenses. (Pausa).
Un cop ja tinc la llissó 
apresa per l'endemà 
i'ns deixen anà a jugà 
i a corre pe'l menjadó, 
allavors amb ilusió 
la nina agafo amb follia 
i tot seguit ¡qui ho dir ia! 
me consumo, m'entristeixo, 
puig si a la nina vesteixo 
penso amb quan ella'm vestia. 
Quan vé l'hora de plegar 
del col·legi, molts cops ploro 
perque allavores anyoro 
quan me venia a buscar. 
I'l que'm dona més pesar 
es veure alguna noieta 
donant la mà a sa mareta 
que li diu:-Angel... Bufona ... 
I jo, anant amb la minyona, 
me trobo sola, soleta. 
Resant també, germà meu, 
me vé al present cada dia: 
¡cóm no, si's deia Maria, 
nom de la Mare de Déu! 
Quan entro en el quarto seu 
tot me la recorda allí,
i més el llit hont morí
aont me sembla veure encare 
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a la nostra santa mare 
com si's despedís de mi. (Pausa). 
I are que'ns trobem sens ella 
i are que'ns trobem solets, 
semblem un niu d'aucellets 
aont hagi mort la vella. 
Tot als petits causa mella; 
l'airet els fa tremolar, 
la gana els fa pidolar 
i al fi moren arrupits ... 
i als dos essent tan petits 
¿qui'ns té de vení a   salvar? 

JOANET. No duptis més, Isabel, 
Déu es bó i amb éll confia ... 
nos queda encara la tia 

(Signant a dins, a la dreta). 
que vetlla amb ansià i anhel 
per nostra felicitat, 
fent que amb son carinyo intens 
que minvin els sufriments 
de nostra trista orfandat. . 
Nos mima, ens cuida, ens ampara, 
dolç consol trobem amb élla 
i es pe'ls dos un'altra estrella, 
i es pe'ls dos un'altra mare. 
Ella'ns durà al bon camí
i serà la nostra guia. 

ISABEL. Tant de bó, que com dius sia! 
JOANET. N'estic cert, germana, si

J o comenso a ser grandet, 
tinc carrera comensada, 
i un cop la tinga acabada 
i siga ja un home fet, 
tinc de trevallà a desdir... 
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¿qui'ns té de vení a   salvar? 

JOANET. No duptis més, Isabel, 
Déu es bó i amb éll confia ... 
nos queda encara la tia 

(Signant a dins, a la dreta). 
que vetlla amb ansià i anhel 
per nostra felicitat, 
fent que amb son carinyo intens 
que minvin els sufriments 
de nostra trista orfandat. . 
Nos mima, ens cuida, ens ampara, 
dolç consol trobem amb élla 
i es pe'ls dos un'altra estrella, 
i es pe'ls dos un'altra mare. 
Ella'ns durà al bon camí
i serà la nostra guia. 

ISABEL. Tant de bó, que com dius sia! 
JOANET. N'estic cert, germana, si

J o comenso a ser grandet, 
tinc carrera comensada, 
i un cop la tinga acabada 
i siga ja un home fet, 
tinc de trevallà a desdir... 
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ISABEL. I allavores jo, soleta, (Interrompent-lo). 
¿qué faré? 

JOANET. No, germaneta, (Amb carinyo). 
tú sempre estaràs amb mi. 
Te vull aquí, al meu costat, (Agafant-la) 
i vull ser el teu escut,
perque ton nom i virtut 
sia sempre respectat. 

ISABEL. En mig de mon cruel doló 
me crec ditxosa i feliç 
de tenir un germà aixís ... 

JOANET. ¿Puc fer menos? Crec que no . 
La mare nos va ensenyà 
i ho tinc grabat en el cor 
que sempre amb un ver amor 
nos haviem d'estimà. 
I quan se presenti, are 
en tristor, o en dies bells 
jo tinc de seguí'ls consells 
que va donarme la mare.

ISABEL. ¡Qué bó qu'ets i qu'amorós! 
¡Tant de bó, Joanet, que'l Cel 
cumplesca ton noble anhel; 
que al fi sies ben ditxós! 

JOANET. I ho serè; ma causa es plena 
de noblesa i bon intent. 
Tant sols me dona torment 
una cosa, i molt m'apena. 

ISABEL. ¿Qu'es, germanet, lo que't  pésa? 
JOANET. Sempre fou mon ideal (Amb sentiment). 

ser l'apoio sé'l puntal 
de la mare, en sa vellesa. 

ISABEL. ¡Deu no ho ha volgut! 
JOANET. ¡Sens élla 

ISABEL. 
JOANET. 
ISABEL. 
JOANET. 
ISABEL.
JOANET.
ISABEL. 

JOANET.

nos fal tarà tot consol! 
¡S'ha post el nostre hermós sol! 
¡S'ha apagat la nostra estrella! 
¡Are, sols! 

¡Ben sols quedem! 
¡Nos ha deixat! 

Sí. 
¡Pobreta! 

I are, Joanet, ¿qué farem? 
Resem per nostra mareta; 
resem, germana, resem.
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S'agenollen l'un enfront de l'altre, pleguen les 
mans amb devoció, aixequen els ulls al Cel i 
amb molta pausa 
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