
Tot fidel se us arrecera
quan se sent pres de la mort,
car vós sou a la frontera
per ajut i per conhort.
Inefable companyia
de retorn ai Creador!...

Pregueu per nosaltres, arcángel sant Miguel.	 Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

PREGUEM
Oh Déu, vós distribuíreu amb un ordre admirable els serveis dels Angels i dels

homes. Feu que tinguem com a protectors a la terra aquells qui constantment us
serveixen al cel. Per Crist senyor nostre. W Amén.
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' a re el lint la tenebror, TORNADA
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Per la fe-samb qué-us a collia bon terre-Fi bo- na 11.avor, de la Pobla-- i rodalia Sant Miguel sou protector.

ESTROFA
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Mes enlla de totaâlbada ja—assistiu Déu immortal i--sen batalla aferrissada_ rebateu el primer mal

	

MUSICA: Retrobada d'un cantic de la confraria del Santissim Sagrament, conegut ja en el
	

Lletra: Mn. JOAN ROIG i MONTSERRAT, prey.

	

segle passat i que ha estat adaptat, sense cap variant musical als goigs de Sant Miguel. 	 Dibuix: JOSEP M. a VIRGILI i SASTRE
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DER la fe amb gué us acollia,
bon terrer i bona llavor:
de la Pobla i rodalia,
Sant Miquel, sou protector.

Més enllà de tota albada
ja assistiu Déu immortal,
i en batalla aferrissada
rebateu el primer mal.
"Qui com Déu?" repercutia
repel .lint la tenebror...

Quin poema la naixença

d'aquest món, de tot vivent,
i el verger que Déu agença,
Hoc de pau i esbargiment!
Vós gaudíreu l'Harmonia
del mirífic obrador...

Al seu temps tinguéreu cura
de Hoar al fill encarnat,
que ens tornava la ventura
revestit d'humilitat.
Del bressol a l'agonia
l'adoreu com a Senyor...
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I en el jorn de l'acabança
d'aquest món que ara gaudim,
guarireu de por i migrança
mostrant l'altre tot sublim
on no hi ha mort ni falsia
ni cap mena de foscor...

El país nostre us invoca
des de Llíria a Cuixd,
de la Tosca a Campsaroca,
de Vinebre a Fluvià.

Cada cim us escollia
per company i per patró...

I aquí us plau la nostra vila
bosquetana del serrai,
en la llar que encara rutila
de l'esguard primaveral
que hi deixà Santa Maria
coronada de claror...

Preserveu de foc La Llena,
manteniu l'escalf dels cors,
la collita sigui plena
coroneu tot don esforç,

la fe brolli amb coratgia,
Poli ragi amb abundor...

Per la fe que us acollia,
bon terrer i bona Havor:
de la Pobla i rodalia,
Sant Miquel,, sou protector.
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NOTA HISTÒRICA
La devoció a Sant Miguel Arcángel, fou molt difosa per tots els països cata-

lans en el segle XVII i XVIII, quan se li dedicaren molts temples i capelles.
L'ermita de Sant Miguel de La Pobla, fou en principi la capella de la Mare

de Déu de la Jonquera. Al ésser traslladada aquesta imatge al seu cambril de la
nova església parroquial, el Consell de la vila, conjuntament amb el vicari par-

roquial, monjo de Poblet, decidiren davant la mancança de titularitat, posar-
la sota el patronatge de Sant Miguel. Un gran retaule del Sant, obra d'en Bernat
Martorell de mitjans del segle XV, presidia l'enfront interior de l'ermita.
Aquest retaule, des del 23 d'agost de 1917, es troba ubicat en una de les cape-
lles laterals de la Seu tarragonina.

No hi ha constància de solemnitats especials dedicades a Sant Miguel; tan
sols es recorda que, per la seva diada la celebració de la missa es feia dintre
l'ermita amb el fervor del poble. També s'hi celebrava missa en diades especials
o per intencions particulars.

Totes les processons tenien sempre una parada devocional dins l'ermita,
• fins que pel seu mal estat de conservació, quedà tancada al culte.

Josep Borch

Aquesta edició ha estat a cura de la Parrõquia de La Pobla de Cérvoles
i dels Gogistes Tarragonins, amb motiu de la restauració de l'ermita

de Sant Miguel i de la reproducció del retaule del mateix nom.

La Pobla de Cérvoles, Any Marià de 1987
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