
LLG - 1/o 3cf8

I

t';k

GOIGS
DE LA MARE DE ai) DE LA NEU D'AREU

51'tfl

c65-
4qa
c)\:s

,=)\

4,Q

BISBAT D'URGELL

hisica	 21/u. Josep	 Prev.

	

st/an con gri - a la conges-ta	 loris al cim dels a- fraus,	 i bra -mu - la la tem-pes -la fent ro -do -lar les a -Hus, dinsla

	

Ca- pe -11 a arrau -da o - y - reu	 nos -Ira veo:	 De-fen -seu la nostra vi -da, Na- re de Déu de la Neu.

Quan congria la congesta
el torb al cim dels afraus

n
o.9 i bramula la tempesta

fent rodolar les allaus,
dins la Capella arraulida

	

Z,k4A	
oireu la nostra veu:

	

(ID	
Defenseu la nostra vida,

	

(4'	
Mare de Déu de la Neu.

Vós sabeu d'herois i dames
de nissaga senyorial,
heu vist marlets oriflames
coronant el clos feudal;
si el	 no diu mentida
set centuries recordeu:

Defenseu, etc.

4,Q

D'aquella gloria passada,
de les gestes del temps vell
sols Vós heu romas, dreçada
prop les runes del Castell;
l'obra humana cau marcida,

ot mes Vós sou obra de Déu:
Defenseu, etc.

Que entre ells dos, puix que els sou
voleu queda a mig cami; [mare,
aixi en visitar-vos ara
els uns i els altres aqui,
la filiada engelosida
en un sol amor foneu:

Defenseu, etc.

Si l'un us du per estrena
la neu dels lliris novella,
l'altre, per l'agost, l'ofrena
d'alfàbregues i clavells,
i entorn la toia florida
tota l'amor del cor seu:

Defenseu, etc.

Humils aplec i esglesiola
mes gran la 1?. dels romeos,
com el nimbe que us auriola,
del cel blau, les altes neus
i de l'Ermita envellida
l'or magnifie til carreu:

Defenseu, etc.

L'Arreu a Vós-consagrava
amb vot ses vides i llars
quan el poble enderrocava
el riu de neu del Mont-ars;
dissort pels avis sentida
no colpira, son hereu:

Defenseu, etc.

Bé en guardeu de presentalles
de les Sares i Raquels
que de castes esposalles-
han vist complerts els anhels:
un angel que "mare!" crida
de la llar la joia arreu:

Defenseu, etc.

Davant de vostra Capella,-
sota el crepuscle estiuenc,f,
talment un fris, s'hi arrestella
pregant l'esf.D1 muntanyenc
que, en paawitir, mai no us oblida
pagés, eaçaior i romeo:

Defenseu, .etc.

També rebeu homenatge
del que ama la llum dels cims,
que si Vós doneu guiatge
hom no tem cingles ni abims
i la cama es mes ardida
i el pes del jorn és mes lleu:

Defenseu, etc.

Si al servent just prometia
collita plena el Senyor,
feu no manqui al till, Maria,
que viu la llei de l'amor,
sol i pluja amorosida,
herba al'prat i pa al coAn-u:

Defenseu, etc.

Damunt la virginal sina
nodriu el fillet nou-nat,
aixi la gracia divina
que en els cors heu infantat;
si el Pare l'ha conquerida
Vós, Mare, als fills la llesqueu:

Defenseu, etc.

Vostra devoció penyora
ens sigui d'eterna sort;
per ella esperem que a l'hora
suprema de riostra mort,
Jesús, fruita beneïda
de vostra entranya, ens mostreu:

Defenseu, etc.

TORNADA

Puix com Reina sou servida
e.d'aqut'st tros 4.1e Pireneu:

Defenseu la nostra vida,
Mare de Deu de la Neu.

Endebades vol guardar-vos
baix dels seus tendais Borén,
endebades estatjar-vos
dins sos murs l'Arreu pretén;

1:4	
al vell niu d'una embranzida
de coloma us en torneu.

4714A	 Defense-u, etc.
(k..9

y. Ora pro nobis Sancta Dei Génitrix.	 H. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

OREMUS

Concéde nos fámulos tuos, quaésumus, Domine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudé-
re: et gloriósa beátae Mariae semper Virginia intercessióne, a praesenti liberdri tristitia, et aetérna pér-
frui laetitia. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.
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