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GOIGS EN LLOANÇA DEL GLORIOS SANT ANGEL
CUSTODI DE LA VILLA DE SEROS
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Puix que el poble en vós confia
i us venera tan joiós,
Angel sant, custodi i guia,
vetlleu per la *aria mia,
vetlleu sempre per Serbs.
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La divina Providencia
amorosa disposa
que tingués nostra existencia
un sant angel per guardia;
tenim doncs del primer dia
un amic el més zelós... Angel sant

Per a tota criatura
si ha tingut Déu tal bondat,
no ha deixat sense igual cura
a tota societat,
per això un angel envia
a cada poble i nació... etc.

Quan un jorn de reconquesta
CP taluya i Aragó
entre esplais i crits de festa
enarboren un penó
es el de la fe que un dia
forma l'ésser de tots dos... etc.

I a l'empar d'un yell Moncada
nostre poble es reuneix,
Vilaseca és despoblada
i Serós amb ella creix
i els camps de guerra canvia
en horta i lloc deliciós... etc.

A la torre d'Avinganya
Sant Joan de Mata hi fa
el primer bressol d'Espanya

per l'Orde que funda;
si el poble altre ajut volia
altre en troba allí amorós... etc.

Si el magnat i els religiosos
a Serbs van protegir
amb favors molt més gloriosos
el volgué el cel distingir
fen-li veure que gaudia
d'un Patró molt poderós... etc.

Vingué una trista jornada
que la pesta ens va assetjar
i als pobles de l'encontrada
rigorosa va delmar;
porta dol la rodalia
en tràngol tan dolorós... etc.

Tradició que encara perdura
conta que un angel fou vist
en blanca cavalcadura,
rodejant el poble trist,
i amb sa espasa detenia
aquell flagell tan afrós... etc.

Un favor tan excellent
no fugi de son record
i a la veu d'agraïment
no volgué el poble ésser sord
i honorar-vos prometia
divendres pasqual joiós... etc.

Cada nova meravella
es motiu que el fa pensar
en bastir-vos la capella
on tinguéssiu propi altar;
i amb alm6ines que rebia
aixeca un temple preciós... etc.

Angel Sant, nostre Custodi,
demaneu per caritat
al Senyor que es fongui l'odi
fent tots una germandat,
fins que arribi el feliç dia
de formar un cor gloriós... etc.

En pesta, malura i guerra
i en tota necessitat
no desempareu la terra
que Déu us ha confiat
puix tenim nostra alegria
i consol fins ara en Vós... etc.

Si els fills de Serbs s'allunyen
no per ço us obliden mai;
els pesars que al cor retrunyen
troben en vostra fe esplai;
qui essent així no vindria
a reveure-us dalerós... etc.

Puix que el poble amb alegria
us venera tan joiós... etc.

Notes històriques

Seròs, població d'uns 2.300 habitants, esta situat a la província de Lleida, a 28 quilòmetres de la
capital. Es un poble eminentment agrícola. Deu a la regor del Segre la seva feracitat. L'existèn-
cia de Serós es antiquíssima, car en els seus voltants han estat trobats vestigis prehistòrics, com
també necropolis d'incineració (Rogues de Sant Formatge, Pedrós, etc.) i diferents poblats
rics. En temps romans conegué les campanyes de Juli Cèsar, i en época paleocristiana va comptar
amb una important comunitat religiosa, com ho palesen les restes arqueològiques de la basilica
de Bobala, conjunt arquitectònic de tres naus i pila baptismal d'immersió amb baldaqui. A prin-
cipis del segle XIII fou fundat el convent de Trinitaris a Avinganya, per Sant Joan de la Mata, en
una torre cedida per Pere de Bellvís. Posteriorment l'edifici va sofrir diferents reformes, les
quals en feren una joia historico-artística. Aquest convent —el primer dels Trinitaris erigit a Espa-
nya— es troba en estat lamentable de conservació; roman encara gran part del seu conjunt arqui-
tectonic d'època gòtica i renaixentista. La qualitat d'aquesta obra i la seva bellesa han motivat
la incoació d'expedient per a ésser declarat Monument histórico-nacional.

En la sèrie de pestes sofertes en temps medievals i moderns —sobretot la de l'any 1529— conta la
llegenda que un angel amb blanca cavalcadura sal va els habitants de Serbs dels terribles estralls de
la plaga. En commemoració d'aquest fet, arrelat fortament en la fe popular, foren compostos vers
1930 els Goigs que aqui s'editen. L'any 1942 tingué lloc la collocació en el camerino de l'església de
Set-6s d'una nova imatge del Sant Custodi de la Vila i Patró seu.

El primer divendres, després de Pasqua de Resurrecció, té lloc una processó pels indrets pels
quals horn diu que passa el Sant Angel tot esgrimint la seva miraculosa espasa contra la pesta.
A continuació es procedeix a la benedicció dels camps de tot el terme. Serbs celebra les seves
Festes Majors el 8 de setembre i el 2 d'octubre.

Text i música de Modest Cann i Cristobal, pyre. (e.p.d.)

Edició, gravat i notes històriques de Frederic Lara i Peinado, de l'I.E.I.

Edició commemorativa del XXIV aniversari de la benedicció i collocacio de la imatge del Sant
Angel Custodi a l'església de Serbs. Cortesia de l'Excma. Diputació Provincial. Catedra de Cultu-
ra Catalana «Samuel Gin i Gaya».
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