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GOIGS DE SANT MIQUEL DE LA TOSCA
QUE ES VENERA EN L'ERMITA DEL SEU NOM, PARROQUIA DE

VILOSELL, ARQUEBISBAT DE TARRAGONA (PROV. DE LLEIDA)

Puix que Déu vos ha donat
gran poder, mostreu-nos-el.
Sigueu el nostre advocat
de la Tosca Sant Miguel.

Un exèrcit molt nombrós
d'Esperits crea el bon Déu.
D'eix immens exèrcit seu
us en feu capdill a Vós,
que deixareu ben provat
l'alt designi amb igual zel.

Sigueu...

A tots els angels parió
sou en la naturalesa;
mes, d'ofici i per comesa,
goseu d'ordre superior:
el d'Arcàngel o «Enviat
amb suprem despatx del Cel».

Sigueu...

A l'Empiri, quan hi hagué
rebel-lió i dura guerra,
vostre «Qui, com Déu! » aterra
l'esquadró de Llucifer.
Vostre nom —hebraic dictat—,
pren d'eix clam sentit i arrel.

Sigueu...

Contra del mal esperit
goseu d'un poder molt gran
des d'aquell precis instant
en què fou per Vós rendit,
i al foc de l'infern llançat
junt amb son bàndol rebel.

Sigueu...

Sou, Arcàngel, relator
en les causes dels mortals

amb balances imparcials,
al Judici fiador.
El Divi Jutge aplacat,
per Vós, trobi tot fidel.

Sigueu...

Per go el nou Poble de Déu
us fa honor, i res no abroga
del que us fiu la Sinagoga
de l'antic poble jueu:
Guardia i Patró aclamat
resteu d'ell com d'Israel.

Sigueu...

De Gargana en la muntanya
fèreu vostra Aparició.
El fet més gran devoció
devers Vós va portar a Espanya,
que, pel Nou Món, aviat
l'extengué amb fervor i anhel.

Sigueu...

Des que us heu aparegut
a l'espluga sipontina,
doneu la gràcia divina
a tot-horn que a Vós acut.
Ens hi atrau vostra bondat,
no ja el toro amb son bruel.

Sigueu...
Al normand «Tomba del Mar»,
escull on teniu capella,
es retira l'aigua d'ella
quan algú us va a visitar.
Demostreu així, us és grat
nostre culte i aranzel.

Sigueu...
Sempre haveu dat assistència,
prompta, llarga i sobirana,
a la terra catalana
en fam, guerra i pestilència.
Com a Roma, l'heu guardat
de flagells i mort cruel.

Sigueu...
Ja en temps de la Reconquesta
us invoca Vilosell,
i un gran temple al lloc més bell
vos dedica amb gaia festa,
vora el riu Set, on trobat
foreu per pastor model.

Sigueu...

D'ençà que hi fou vostra Imatge
col-locada en ric altar,
la comarca, estrena en ma,
un ret culte i romiatge:
De clemència aureolat,
hi brilleu com un estel.

Siguen...
I com altre terrenal
paradis, vostre recer
convertiu en un verger
de flors, fruita i aigua tal,
que «La Tosca» hi ha format,
semblant a un brescam de mel.

Sigueu...
Enc que una fúria inaudita
d'impietat us destruis,
l'any mil nou cents trenta sis,
l'ara i Imatge de l'ermita,
amb la Pau heu retornat
al vell niu, com l'oronel.

Sigueu...
Mai cap llar de Vilosell
a invasors s'ha vist sotsmesa.
S ; és derrocs sa fortallesa,
vostra ermita és son castell,
d'on Vós, —ala, llança, esguard—,
ens guariu de por i recel.

La collita quan s'apura
de sequera als nostres camps,
responeu als nostres clams
donant-nos pluja segura.
També, amb set fonts, ens heu dat
l'aigua clara i com el gel.

Sigueu...
Pel turista, i caçadors
és la serra de La Llena
acotat de joia plena
per què hi sou propici Vós.
Cap en torna despagat
o amb el cor picat de fel.

Sigueu...
Donant de pietat exemple,
obtè qui, amb fe, acut a Vós
salut per l'anima i cos
visitant el vostre temple.
A ningú que us ha invocat
no heu restat mai infidel.

Sigueu...
Gloriós Príncep celestial,
dels arcàngels el major,
vulgueu ser-nos valedor
davant Déu en bé i en mal.
Per tota una eternitat
puguem veure'l sense vel.

Sigueu...
El favor que hem demanat,
si a Déu plau, fliureu-nos-el.
Sigueu el nostre advocat
de La Tosca Sant Miguel.

V. L'Angel es posa vora l'ara del Temple.
R. Portant encenser e'or en les mans seves.

Oracle, : O Déu que amb un ordre meravellós distribuiu els ministeris dels angels i dels homes,
digneu-vos a concedir-nos que en la terra guardin la nostra vida, aquells ministres vostres que sem-
pre us assisteixen en el cel. Per nostre Senyor, el vostre Fill, el qual, Déu com és, viu i regna amb

Vós conjuntament amb l'Esperit Sant per tots els segles dels segles. Amén.
(Amb llicència eclesiàstica)

Text vultcentista, anònim suara revisat per Mns. Anton! M a Parramen I Doll, Pyre. de l'1. E. I.
Dibuix de Víctor P. Pallarés, Impresió cortesia de l'Excma. Diputació Provincial de Lleida, Any 1969.
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