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Modalitat: Torre d’Argent. 

Lema: La campana de Sant Vicent. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Diuen que els divendres, de matí, 

venia ací a Paterna Sant Vicent 

i als peus del nostre Crist, impenitent, 

raonava amb Ell, amb sentiment afí. 

 

Agenollat, cansat d’un llarg camí 

amb peus unflats i la mirada absent 

predicarà a aquesta bona gent 

i amb tots compartirà el pa i el vi. 

 

Després, ja de vesprada, allà les set 

el Parlament de Fora escoltarà 

també savis consells d’aquest fraret 

 

Cap a poqueta nit se n’anirà 

xano xano, muntat en un burret 

cap a un destí ignot, a l’endemà. 



“A visitaros venía 
Vicente, nuestro patrón 

según pía tradición 

Lo acredita aún en el día…” 

Gojos. 

I 

Sant Vicent Ferrer al Santíssim Crist de la Fe. 

 

Santíssim Crist     de la Fe nomenat 

agenollat     estic als postres peus 

amb llavi ferm     i les paraules greus 

per demanar     a vós vostra pietat. 

He arribat     ací, de matinada, 

a predicar     hui vostre Evangeli. 

I m’he trobat     en mig d’un trist sepeli 

originat     per una gran tronada. 

 

La Vila que és     Paterna anomenada 

les gents millors     trobeu a aquest bon poble. 

Destaquen pel     caràcter seu tan noble 

i un tarannà     discret com a arracada. 

Un riu cabal     anomenat el Túria 

d’on naixen fills     ramals d’una aigua inerme 

irriga tots     els camps del seu bell terme 

i calma així     del camp tota penúria. 

 

Però esdevé,     de tant en tant i, amb fúria, 

ennuvolat     el cel en abundància. 

De sobte va,      i descarrega amb ànsia 

un colp de mar     com una greu injúria. 

La pedra cau     causant grans desgavells, 

i fan malbé     tot tipus de collita. 

Rellamps i trons     encenen la sospita 

i maten hui     hòmens com estornells. 

 

Crist de la Fe     no sé què fer per ells. 

Tal volta si     jo fera algun Miracle 

per a vós no     seria cap obstacle. 

Ompliu-me, doncs     dels vostres bons consells. 



“Visitarle reverente 

Procurarás a su ejemplo 

Pues te convida a este templo 

Con su campana Vicente…” 

Gojos. 

II 

El Santíssim Crist de la Fe a Sant Vicent Ferrer. 

 

Germà Vicent,     sempre patint per tots! 

Allà on vas     en lloc de predicar 

en el meu nom     l’amor dintre la llar 

entre els meus fills     tan benvolguts devots, 

veig que tu vols     arreglar tants problemes… 

Et dona igual     brollar un naixement 

que tindre al cel     un manobre pendent. 

Allò que  vols     és arreglar problemes. 

 

El poble aquest     que amb les sabates cremes 

tindrà segur     pau i prosperitat. 

Són bona gent     amb fe de veritat 

en el seu Crist     per molt que tu t’entemes. 

Per tant, no cal     cap de Miracle amb gana, 

que bé sabran     defendre’s en la vida 

Després del tro     vindrà nova florida 

i es guardarà     el gra dins de l’andana. 

 

Allò que tu     faràs amb ment ufana 

al poble aquest     de cova emblanquinada 

serà el següent:     Amb el teu nom gravada 

batejaràs,     per sempre una campana. 

Quan el rellamp     esclate i un gran vent 

bufe per tot,     fort la voltejareu. 

Pedres i trons     sols ells, per tot arreu, 

se n’aniran     del terme ben corrent. 

 

Vicent, Vicent,     sigues home clement, 

i creu al Crist     de la Fe de Paterna 

que per a tu     només vol vida eterna. 

Que siga aquest     el darrer pensament. 


