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IV Gabriel baixa a la vila,
tot tremola davant seu,
i amb un «sí» la Verge fila
filet d'or, vida de Déu.
La Serventa mai podria
contestar-li amb un desdeny...
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IX Dansa al vent, natura humana,
canta cants de canyamel,
crida al grat de la campana,
que amb Jesús puges al cel.
L'amor vostre descobria
bella cmpremta en el pedreny...

X L'Esperit encén la flama
del coratge damunt vós
i els apòstols, i proclama
un esplct esponerós.
Del planter que renaixia
vós en sou el cor i el seny...

XI Us moriu, pura enyorança,
com tremolen els xiprers!
i la lluna va amagant-se
i els apòstols ploren més.
Treu el cel la draperia
i us acull amb blau sedeny...

XII Lleidatana primicera,
sou l'encís de la ciutat,
i aquest Hoc on se us venera
té, de vós, perfum sagrat.
Per la pau que aquí es congria,
per la vida que aquí es feny...

Assutzena que floria

dins Permàs del nostre areny:
allargueu-nos la mà pia,

vós que sou Font d'Alegria,
Mare de Déu de Garden y!

Assutzena que floria
dins Yermàs del nostre areny:
Allargueu-nos la mà pia,

vós que sou Font d'Alegria,
Mare de Déu de Garden y!

I Flors de mirra Anna conrea,
Joaquim, arbres d'encens,
plora amb ells tot Galilea,
però apunta un goig immens:
Flor de neu, Santa Maria,
goixa pura al seu terreny...

Ans que el sol brilla l'albada,
llum fulgent de l'orient.
Concebuda immaculada
durà al moil sublim present.
I cl setembre s'ennoblia
d'un estel a cada breny...

III L'Arca d'or de l'Aliança
ferma avança al Sants dels Sants.
Bat el temple d'exultança,
tot Judà pica de mans.
Entre orquídies creixia
dins la pau d'aquell bagueny...

V A Bctlem una llum nova
desfà en sec la nostra nit.
De la pau d'aquella cova
tot el món ja n'és servit.
Mare humana Deu volia
i es per Os que ara ho ateny...

VI Llum de Déu, Flor de tendresa,
ja entra al Sant dels Sants l'Anyell,
i l'Anyella sent sorpresa
que en el cor li entra un coltell.
Oh difícil profecia
que amb el Fill més us estreny!...

VII Un estel, la veu del Pare
fan coneixer al món el Fill,
pero sols, abans com ara,
l'ha capit el cor senzill.
Mare i Fill, Epifania

d'un amor form que ens constreny...

VIII Esplendent Pasqua Florida:
Jesús venç l'odi, la mort,
entra al fons de cada vida
i a tothom dóna conhort.
Dcmatí la Mare atia
Ia fornal d'un goig sereny...

V .Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.	 R / .Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

PREGUEM

Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l'esperit; i per la gloriosa intercessió de la sempre
Verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida present i doneu-nos l'alegria de la vida futura. Per Crist Senyor nostre. R/. Amen.

Oriol M. Diví, OSB.	 Música:Hug Banyeres
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Estrofa

JANTA MARIA DE GARDENY

Es una imatge singular de notables dimensions, amida 87x37 cms. Es d'estil romànic tardà i

pertany a l'escola de Lleida; és de pedra i representa la Mare de Déu asseguda, que amb el brag

esquerre sosté el Nen i el mostra al món. Aquesta figura presidi el presbiteri de l'església dels

templers en el castell de Gardeny fins al 1772. Quan aquest temple passà a ésser caserna, la

traslladaren a l'església de la Sang. Des del 1940 és al Museu Diocesà de Lleida.

Els templers la tingueren anys i anys com a mare, i el poble de Lleida també, que acudia allí a
pregar i encomanar-s'hi. Durant molt de temps fou guia dels pelegrins que passaven per Lleida

camí de Santiago; en arribar aqui visitaven el turó i es posaven sota la protecció de Santa Maria

de Gardeny, després continuaven el camí, uns per Saragossa i altres per Osca.

Avui aquella històrica imatge de Santa Maria de Gardeny, dèiem, és a un museu però des de

1947 una parròquia de Lleida està sota la seva protecció. El temple, de construcció moderna, és

al peu de la serralada de Gardeny, en la cruïlla dels carrers de l'Acadèmia i Alcalde Costa. Aqui

una imatge de Santa Maria de Gardeny, reproducció de l'original presideix el presbiteri i rep les

pregàries dels fidels.

Romã Sol j Clot

Carme Torres i Graell
(Del'opuscle "SANTA MARIA DE GARDENY")

LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DE GARDENY DE LLEIDA PUBLICA

EN PRIMERA EDICIÓ AQUESTS GOIGS DE LA SEVA TITULAR PER A ÉSSER

ESTRENATS EL DIA 26 DE MAIG, FESTA DE IA PENTECOSTA DE 1996.

LLOAT EN SIGUI DN.!

I mpremta Roig. Campos (Mallorca)
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