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MIRO: IMPREMTA CATÓLICA - LLEIDA - 1932
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GOIGS 
AL SIM CHRIST DEL CROCIFICI

QUE'S VENERA DES DE L'ANY 1589 EN
LA PARROQUIA DEL CARME DE LLEIDA.

SON TRADUCCIÓ DELS QUE'S HAVIEN
CANTAT SEMPRE EN CASTELLA.

LA TONADA ÉS DEL MESTRE A. MATEU

Puig tan gran és nostre amor
Que sempre Us hem professat

Siam nostre protector
,Crucifici venerat.
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Vostra Estampa campoja,
Atraient la vista i cor
De tot vianant descuidat.

Dos de aquell jorn venturós
Any per any, en aquests dies,
D'Octubre en les darreries
Clama el poble fervorós :
Quin consol pel pecador
Qu'es veu del Cel exilat:

En el cor dels lleidatans
Vostra llantia mai s'apaga :
Son resplandor mai s'amaga,
Per guerres i anys llunyans.
Aixis Lleida vostr'amor
Agraïda Us ha pagat.

El lleidatá va provar
Aquesta gran protecció

I?? Puig qu'en vostra process()
Que avans fou « del Crucifici » 9 Tot colèric va curar.

o Un gran crit de salvador
Ee En ara Us ha col.locat.

Els carrers que no passareu
Tal favor no rebiguèren :
I per cò tots coneguéren
Que foreu Vos qui els salvareu.
Contra peste protector
Voliau ser invocat.

Guerres i vicissituts
Vostra memòria esborráren,
Vostra imatge olvidáren
Entre mil ingratituts.
Aixis el món vostr'amor
Desagraït ha pagat.

Mes ja en pia reacció
Nrostra gloria recobréu:
I desde la Creu ens mirk'
Amb els ulls de compasió.
Nostres festes amb amor
Acceptéu ja rescabat.

Sou l'arbre del Paradis
Que dona inmortalitat:
Llum que il . lumina amb encis
A tot horn obtenebrat.
Etunnira tal lluissor
No anird deseaminat.

Aquella serp de metall
Que en el Desert va curar,
Vostra virtut revelá
En tota mona d'estrall.
A Vos, nostre valedor,
Acud el atribulat.

Fa prop de quatre cents anys,
En dies de pestilencia,
Us planta vostra clemència
Per gorir els nostres afanys.
Qui Us invbca amb fervor
No s'en va desconsolat.

En la Placa de Veyá
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V. Adoramus Te, Christe, et benedicimus Tibi. R. Quia per Crucem tuam redemisti mundum.

OREMUS. — Respice, quaesumus, Domine, super hanc familiam tuam, pro qua Dominus nosier
Jesuschristus non dubitavit manibus tradi nocentium, et crucis subire tormentum. Qui vivis et
regnas in soecula soeculorum. — Amen.

NIMIMMILM1W111.011i	 wawa a • n=.n=um=ROINI-INEWNI-W7b. 	111•Mrn It
73:41VAMiliBU'ASAMMION 	 [UM= weisrum •=1•11

.11:11101111=	 •111111reftnIndilmilim= 	 1=16.1111NON	 worilosirmnw
Ve

o

ar

0

o

sir

allta
vas

rdr

41111

„PA
%IF

41!*
VIP

trinem.41111111-1111111121PMn11 1111rAMMIA.W=11111=ri*.11/7•1•Ma•IN W1111111111.rmasfarMEMMW. JeVIWILdn1,111011111M,1•11MPIIIIM111111.M.	 f1/11110	 UMWAnint	 MOP

..INEMINEMBIMM	 imeriormrmartimmilriimas smirinci *WIWI' '1
flat:)oti Cal btt fa-	 ci.Z timacim	 . 0 ‘ 	 - trr.ttit.,	 aiut, tàcb., taw exat

4?

OP.
rdir


	Page 1

