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MÀRTIR

PATRÓ DE CATALUNYA

Dalt del cel us proclamaren
patró del bon cavalier;
l'espasa que us hi donaren
és l'esglai de Llucifer.
A l'escut se us imprimia
la creu roja en camp d'argent:

Patró...

Pel valent Cid de Castella,
pel gran Jaume d'Aragó,
fóreu guiadora estrella
en el Puig i en el Montgó.
El vostre acer com feria
els enemies inclement:

Patró...

Puix que el cel a vós confia
la missió niés excellent:
Patró de cavalleria,
vetlleu per la pàtria mia
i pel seu renaixement.

El combat del puig Denesa
gran renom us conquistà,
l'orde noble de Montesa
patró seu us proclama.
Alcoraz, Alcoi, Gandia,
us canten devotament:

Patró...

N'era una gentil princesa,
robadora de l'amor,
i un monstre que fa feresa
la vol captivar, traidor;
però vós, amb valentia,
hi acudiu escometent:

Patró...

Com un salze, si l'esbranquen,
treu més rama i ufanor,
nous cristians tampoc no manquen
quan per ells hi ha més rigor.
Al consell parleu un dia
i us destinen al turment:

Patró...

L'art, la història i la Ilegenda
han brodat vostre mantell
i us han fet la millor ofrena
amb la ploma i el cisell.
Des del nord fins a migdia,
de llevant fins a ponent:

Patró...

Quan l'abril ve i es corona
amb les roses dels jardins,
us festeja Barcelona
més que tots els paladins.
Gent de tota jerarquia
us canta devotament:

Patró...

AI primer bom de la llança
cau el monstre traspassat;
Ia verge, ja en deslliurança,
se l'emporta ben Iligat;
tot el poble, amb alegria,
rams i palmes va batent:

Patró...

A una roda us Iligaren,
vostra cam van esqueixar;
quan per mort ells us deixaren,
ben guarit us van trobar.
Tal miracle convertia
tot seguit a motta gent:

Patró...

A Capadõcia nasquéreu
de llinatge palacià,
honrat patrici, siguéreu
cavalier de Dioclecia;
vostra illustre jerarquia
us do gran capteniment:

Patró...

Vetlleu per la patria amada,
per la seva llibertat,
per la fe ben anelada,
per la santa germandat.
I si arribés el gran dia
de salvar-la combatent:

Patró...

Us fa temples sumptuosos
la muller de Clodoveu,
i teniu altars piadosos
des de Calp al Pirineu;
don Ramir també us bastia
prop de Viana un monument:

Patró...

L'emperador, aleshores,
us vol convencer, melós,
i us fa ofertes seductores,
però res no obté de vós.
Rebutjant la idolatria
feu al cèsar mancament:

Patró...

Seguiu la hei beneïda
de Jesús crucificat,
que era a Roma perseguida
com el crim més depravat.
Vós, amb tota valentia,
l'abraceu resoltament:

Patró...

Puix que el cel a vós confia
desiliurar el bon creient:
Patró de cavalleria,
vetlleu per la pàtria mia
i pel seu renaixement.

Ajudeu, prop de Girona,
a l'invicte emperador,
i a Borrell de Barcelona
retorneu el ceptre d'or;
al rei Pere apareixia
vostra imatge resplendent:

Patró...

Ell no rep l'afront debades
i al punt us mana escapçar;
set angels d'ales daurades
cap al cel us van pujar.
Jesús, Josep i Maria
us reberen somrient:

Patró...
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ORACIÓ

Glorifiquem, Senyor, el vostre poder i us preguem humilment que,
així com sant Jordi va ser imitador de la vostra passió, sigui també
protector de la nostra feblesa. Per Crist Senyor nostre. - lie. Amén

Antics i Amics de Minyons Escoltes/Guies Sant Jordi, de Catalunya
Record de la missa major de sant Jordi - Barcelona, 23 d'abril de 1996
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