
Sorn l'Agost, ja en tenim cinc
el Sant de les Neus i Blanques,
Patrona del poble que tinc
l'estlma que tant sovint
abrace per tots vosaltres.

El migdia allá a la placa,
tots els balls hi faran cap,
els gegants, nans i mulassa
cornencen per cridar rnassa
i esperes segona parto

Els nostres avanspassats,
escolliren aquest dia,
per gaudir sernpre plegats
arnb caire d'enarnorats
que contemplen la celístia.

Els xiquets tanquen la porta,
els quatre de vuit van alear,
l'elxeneta no veu torta
la faixa que el fa pujar.

De tot l'any n'és la Gran Festa
la rnés grossa que's coneix,
ja tothorn espera aquesta
per lIuir ben alta la testa
que la Verge protegeix.

Per un dia, no veus sorra,
per un dia, no veus Mar,
després deis balls, la rodona
no es troba cosa més bona
que fer salts i puntejar.

Com sernpre veurem els focs,
arnb I'espill del Mar al fons,
sense llurn, tots serern bons
tot el poble veu el port
per sentir soroll de trons.

La sardana dóna vida,
gaudeixes de bonestar,
sens un só, tot arrnonla
et va omplint d'una alegria
que mai no pots oblidar.

El matí fan cercavila,
els gegants, mulassa i nans,
la gralla diu que rafila
la canalla s'enrafila
per veure més bé els qeqants.

Allá al pare fan un concert,
la Banda de l'Amporda,
és mentida, no és pas cert,
és d'Amposta, jo els conec
sempre venen a tocar.

Tinc obsessió pels ballets,
el ball de bastons m'agrada,
m'agraden més els xlquets
els diables i els cohets
em fan plorar la mainada.

Thas mudat, has sentit rnissa,
disfrutes dins el teu cau,
la Festa Major veus bonica,
de totes n'és la més rica
i sempre perdura la pau.

F. C. P.

La Festa Major vilanoviná' .
atrau, seduelx, fascina .•
Es tanta la ~e(lu'jna
característica que I'anima,
que hom s'hí sent imantat. '.
amb el cor abrandat
i l'esperit subjuqat.

I és que només n'hi ha una
a tot el món, i se la mima
corn una preuada joguina
de la més efusiva estima.
Així estimem nostra Festa Major.
molt més que tots els quirats de l'or.
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