
1 Oh Sant Miguel,

que sou lluent senyera poblatana

mig onejant en el camí del cel.

Venim a Vós, la veu humana,

8 I pel retorn

guarniu-nos, ai ! de gracia i alegria

i enceneu un desig ardent de forn

perquè cada any al Pui fern via.

Oh Sant Miguel,

Patró fidel !
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GOIGS- PREGARIA A SANT MIGUEL DEL PUI
GLORIOS CO-PATRO DE LA POBLA DE SEGUR

Es venerat a la seva ermita del Pui de Segú
cel.lebrant la festa el 8 de maig

5 L'hora ha sonat

en el rellotge de la Primavera !

Quan el Maig riu en l'aire perfumat

M ' finí la nostra anyal espera.

A Vós venim

camí del cim.

2 Us hem mirat

en el fluir cansat i gris dels dies

fent sentinella al vell Segú enrunat,

veillant-nos penes i alegries...

Venim ja al Pui,

joiós, avui.

3 Veure-us adi

volien nostres ulls plens d'enyorança,

veure-us de prop per a poder-vor dir

amb dolç parlar de confiança:

No ve l'oblit

al nostre pit

6 I us fern un prec

il.luminat l'esguard de tendra estima:

Treieu de nostres llars l'amor ressec

que fa mal viure i desanima.

7 La Pobla uniu;

vers una ruta gran deu-li embranzida;

feu que la pau en ella tingui un niu

i sempre Deu sigui en sa vida,

en cada cor,

com un sol d'or.

4 Mireu la gent

que a vostres peus ardits, mansa s'adreça

Set segles fa que el cor La Pobla encén

peregrinant amb ardidesa.

Puja amb un cant,

torna plorant...

PREGUEM: 0 Déu, vós distribuiu, segons una disposició admirable, les
funcions dels àngels i dels homes. Feu, benvolent, que la nostra
protegida per aquells que al cel constanment us envolten

Per Crist Senyor nostre. Amen.
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El Pui de Segú -conegut documentalment l'any 1199- i la Pobla han tingut sempre un lligam
permanent. La Pobla de Segur, al S. XIII anomenada Ribera de Segur, forma una unitat amb
l'antic poble del Pui i als segles XIV i XV, trasvassada a La Pobla la població del Pui, aquest
esdevindrá, un lloc entranyable d'aquella.

Els goigs de la Mare de Déu de Ribera expressen aixi la relació entre els dos llocs: "Pobla de
Segur seria Sant Miguel del Fui que ans era". Aquesta unitat dels dos llocs es troba -com una
mostra entre moltes- en un fet infreqüent: Un rector, quan arribava a la parròquia per primera
vegada, prenia possessió de la mateixa fent-se present davant l'altar de la Mare de Déu de Ribera
i a continuació davant	 de Sant Miguel del Put Així es veu en un document de l'any 1758.

Els veins de La Pobla han satisfet el deute amb el poble originari peregrinant tots els anys a
Sant Miguel del Pui. Un document de l'any 1691 mana als preveres, fills de La Pobla, de prendre
part en les processons a les ermites i en un altre document de l'any 1758 es concedeix indul-
gencies als qui participin en la processó a l'esglèsia de Sant Miguel, el dia 8 de maig.

L'any 1766, degut al mal estat de l'esglèsia antiga i essent inutils diverses reparacions per a
sostenir-la, es construeix l'ermita nova, uns metres mes avall, vora mateix de les runes del
desaparegut poble.

L'aplec, avui, continua fent-se amb molta participació. Es celebra la Missa a la plaça de l'ermita,
cantant a continuació la pregaria-goigs a Sant Miguel, es ballen sardanes i molts romeus com-
parteixen el dinar en grups de families. Des de l'any 1918 el Comú de Particulars fa ofrena d'un
pa a cada persona que participa en el romiatge. Aquesta ofrena abans consistia en pa i vi per
a tots els pobres que hi acudien.

L'any 1983 s'inicien les obres de consolidació de les restes romàniques de la vella esglèsia
parroquial de Sant Miguel i una Associació "Amics de Sant Miguel del Pur, creada l'any 1987,
pretén dignificar al maxim el paratge del Pui de Segú.

Text dels goigs: Mn. Miguel Ateu. Música; Mn. Albert Vives. Diseny de la imatge: A. Gorgues Dibuix: Goretti 7'.

Una primera edició de la pregaria fou feta l'any 1956. En aquesta edició la nu'l.sca de l'estrofa segona ha estat modificada
pet mateix autor.

JUST1FICACIO: 1500 exemplars, de caracter popular.
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