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Principat de Catalunya

t
1
7.	 'Ir

..,-	 ..Ve	 4/
3	 i :•.'	 .%t.

,i,.	 wi
'	 -4.--1-„.	 ( 	 ,

ðakk.._
jrnirt -

JORDI, Patróatró del
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Puix del nostre Principat
patró singular sou Vós,
siau el nostre Advocat
Sant Jordi,	 màrtir gloriós.

Cavalier sou elegit
de	 llinatge	 de	 valor,
com demostrà vostre pit
davant de l'Emperador,
que a tot fidel amb rigor
destinava mort atroç, etc.

Vençut un dragó terrestre,
a	 l'infernal	 envestiu,
i per a bregar més destre
la vostra vida avorriu,
les	 riqueses	 repartiu
al pobre menesterós, etc.

Confessant-vos amb gran zel
amb Jesús per Salvador,
a Dioclecià l'infidel

riqueses i honra de cor ;
mes manà l'Emperador
de turmentar vostre cos, etc.

Vostre cos mai no es cansava
per grillons ni per cadenes,
i aquell Tira imaginava
altres més horribles penes :
per rodes de garfis plenes
passareu	 victoriós,	 etc.

Dins d'un forn encès de calç
mana estiguéssiu tres dies ;
Vós, tal com l'or que no és fals,

F	 mostrau majors	 gallardies,
donant amb tais valenties
a tot fidel nou esforç, etc.

Un calçat de ferro encès
mana després vos calcessin ;
providència de Déu és
que els peus no s'abrusess in ;

en ell rabia residint,
i el bon zel de Déu en Vós, etc.

Volgué després que adoréssiu
Apollo Déu dels gentils,
Vós com en el Temple entréssiu,	 •

caigueren els Idols vils
publicant amb veus humils
que el ser de Déu no és en dos, etc.

A Vostres peus arriba
contrita l'Emperadriu,
a Jesus Déu adora	 .
amb cor humil i massís ;
com el Tirà tal sentís,
va manar de-golla a Vós, etc.

I quan va entra a València	 .
nostre esforçat Rei En Jaume,
conquerint la independência
d'aquell musulma reialme,
vostre Nom dona potência

causareu pena i dolor,
i vos manà amb gran rigor
callar est Nom tan precios, etc.

Vós al mandat imperial
resistiu amb gran valor,
menyspreant el temporal,

com vegés que no es danyessin
es mostrà més furiós, etc.

NinVI dels dos no es cansava,
ell matant, Vós convertint
l'infidel que desitjava
vida eterna a Vós venint ;

al gran cabdill victoriós, etc.

TORNADA

Puix al Cel ne sou pujat
a gaudir l'etern repòs,
protegiu est Principat
Sant	 Jordi,	 màrtir	 gloriós.
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V.	 Ora pro nobis Beati Georgi.	 R.	 Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

°REMUS

Deus, qui nos B Georgii Martinis tui mentis, et intercessione laetificas : concede propitius, ut quia tua
per eum beneficia possimus, dono tuae gratiae conse quantur. Per Dominum nostrum, lesum Christum Fi-
lium tuum, qui tecum vivit, et regnat Deus, per omnia saecula, saeculorum. Amen.
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El text d'aquests goigs es reproduit de l'edició de Lleyda, vers el 1780, tenint a la vista la de Girona de l'any 1680.
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Deinés, d'aquesta edició se n'han fet 100 exemplars de paper de fil i 10 en paper japones.
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