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CARAGOLS ENSUCRATS
Com els caragols,
de seguida que són cridats, surten,
els romeus, dels seus amagatalls.
Sense presses, però segurs i ben carregats,
seguint el costum, procediran amb la missió
de repartir el dolç reclam en honor al Sant.
Sortiran, com les caravanes d’antics mercaders,
amb músics que anuncien que ja s’acosten,
perquè tothom estigui amatent al seu pas.
L’espera’t dia de la celebració,
regalaran dolçor fins a exhaurir les existències
que, durant tot un any, hauran anat preparant.
I ho faran perquè voldran, ningú els obliga,
però s’esforçaran per no decebre a la mainada
que potser porten força estona esperant.
Per l’aire volaran tones de caramels
com també màgiques paraules portades pel vent:
Aquí, aquí, aquí!!! Moltes gràcies!!!
I més d’un petó, mentre els ulls agraïts
dels més grans i dels que porten canalla,
retornaran als romeus la mirada.
Quan es dóna de bon grat,

rebre aquesta minsa recompensa
és més del que es pot demanar.
Una festa d'orígens potser incerts
per homenatjar al Sant patró,
un senzill pagès de noble cor.
Les faves en foren símbol
d’un esdeveniment convertit en miracle
per la creença dels vilatans.
Ara es recorda aquella efemèride
repartint caramels i llaminadures,
més agraïdes, que les faves, pels infants.
També unes delicades flors: les violetes,
que es perfumen quan fa fred,
prenen protagonisme aquest dia:
Tres modests i senzills elements:
faves, violetes i caramels,
que no es fusionen cap altre dia de l’any.
Curiosa combinació
nascuda i arrelada a partir d’un fet
emergit d’una popular llegenda.
Un dia a l’any, tan sols un dia,
per gaudir, petits i grans,
d’una festa molt especial.
Els carrers s’ompliran de crits i rialles,
de mans esteses que esperen el regal
amb un somriure als llavis.
I així, satisfets, uns i altres,
s’acomiadaran fins a l’any següent quan,

els romeus i les romeues, tornaran a desfilar.
I ho faran en record i honor a Sant Medir,
en una festa convertida en tradició,
quan les colles surten en filera, com els caragols.-

