
 “Transporta’t al dia 26/05/2026”: L’ESCOLANET, amb la finalització de la torre dedicada 

a María (la de més diàmetre) i la dedicada a Jesús (la més alta) s’acaba la Sagrada Família en 

l’any del centenari de la mort d’ A. Gaudí (1926-2026). Inclou acròstic dedicat a Joana Raspall i Juanola. 

Ja es troba el vailet a força alçada... s’atura  esbufega i bocabada, 

Ones de llum damunt les façanes, pedres lluentes, cofoies, ufanes. 

Acota el cap per l’ull de la torre, veu la gent com s’apropa, com corre... 

Ningú  vol perdre’s  aquest migdia, i el seny major sona dins María. 

Agafa un glop d’aire, reprèn camí, a dalt de Jesús és el seu destí. 

 

Recorda cofoi  la veu de l’abat: “El millor escolanet serà premiat!!, 

Al cim del temple s’haurà d’enfilar, doncs cent coloms blancs ha d’alliberar!!”. 

S’acaben els quarts, somriu el minyó, ha obert les gàbies tirant del baldó, 

Porta a les mans un parrac de llençol, per espantar-los, que es llencin al vol.  

Aquests missatgers ben lluny volaran i la nova bona arreu portaran: 

Lloeu l’esforç del poble català, que el que es proposa... tard o d’hora fa, 

Llargs han estat aquests 150 anys, però amb grans esforços i molts d’afanys, 

 

il·lusionats  a tothom podem dir: ¡¡ La Sagrada Família... per fi !!. 

 

Ja han repicat les dotze tonades, joia a la plaça amb crits i xalades, 

Un parell de gralles fan d’altaveu: ¡¡ és dels Tirallongues el tres de deu !!, 

Ara el flabiol de l’Esbart Manresà, amb totes les cobles refilarà. 

No triga el xic en baixar com el vent, ben arrenglera’t .. espera el moment, 

Omplert el gran bosc de la nau central, entre els fidels no se sent ni un pardal.  

L’ Escolania entona amb veu dolça, de Montserrat transmeten la força, 

Arribant arreu, llur coratjós cant: ¡¡Catalunya sempre anirà endavant!! 



 


