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GOIGS EN LLOANÇA DE LA MARE DE DEU DE FABREGADA
QUE ES VENERA EN EL TERME DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

BissAer

EYURGELL. -

Reina dels cels amorosa
i d'estrelles coronada,
socorreu-nos poderosa,
oh Verge de Fabregada.

Vós sou la rosa més bella,
l'assutzena més fragant,
el diamant més brillant
i en la nit sou clara estrella;
tota la Feixa joiosa
us contempla enamorada:
socorreu-nos...

És vostre encant tot amable
i aqueix cel de vostra cara
favors i gràcies declara
i on mireu brolla el miracle;
llum clarenta i candorosa,
alba del dia daurada:
socorreu-nos...

Ja a la primera caiguda
a Adam i Eva sou promesa
i neix l'esperança encesa
d'una segona vinguda;
un dia rebreu joiosa
de l'arcàngel l'ambaixada:
socorreu-nos...

PALL-AI:2S JUSSÀ

Del gran Sol que al si porteu
fóreu l'Aurora, Maria,
quan a l'estable naixia
vostre Fill i Fill de Déu;
a mitja nit fou difosa
de Nadal la llum sagrada:

Si sentiu l'enyor de Mare
quan el Fill gaudeix victòria
i en Ascensió vers la glòria
torna al si de l'etern Pare,
pujant al cel gloriosa
sou Assumpta i coronada:
socorreu-nos...

socorreu-nos...

Pels camins de Palestina
fidel seguiu el Senyor,
que es fa mestre i sembrador
de la paraula divina,
i a la creu sou dolorosa
corredemptora aclamada:

Sou el refugi d'un poble
que a la pàtria s'encamina,
llar fabricada divina,
casal d'or i pedra noble;
vostra ermita regna airosa
a la vall i a la collada:
socorreu-nos...

socorreu-nos...

Del Montsec a mitja altura
vostra imatge coronada
és dels pobles venerada,
preuat tresor i ventura;
puix de tots els mals ens cura
un raig de vostra mirada:

Si a Natzaret sou mestressa
d'una llar humil i santa,
l'Església us venera i canta
com a mare i profetessa;
puix us féu Filla i Esposa
l'Esperit que l'ha fundada:
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socorreu-nos...

socorreu-nos...

Reina nostra molt aimada,
Mare tendra i bondadosa:

Fou gran vostra meravella
quan vostre Fill Salvador
ressuscità vencedor,
la flor de Pasqua més bella;
reneix la vida ditxosa
i la mort és desterrada:

socorreu-nos poderosa,
oh verge de Fabregada.

socorreu-nos...

Dignare me, laudare te, Virgo sacrata.

lit

Da mihi virtutem contra hostes tuos.

OREMUS

Concede, misericors Deus, fragilitati nostrae praesidium; ut qui sanctae Dei genitricix memoriam
agimus, intercessionis eius auxilio, a nostris iniquitatibus resurgamus. Per eumdem Christum Dominum
nostrum. - R Amen.
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Parroquia de San Esteve de la Sarga

Torres - La Pobla

Er mita
L'ermita de la Mare de Deu de Fabregada es troba situada al
terme de Sant Esteve de la Sarga, als vessants septentrionals del
Montsec d'Ares, a l'extrem sud-occidental de la Conca de Tremp.
L'accés s'estableix per un brancal de la carretera C-147 de
Balaguer a Esterri d'Aneu, que passa per Guardia de Noguera i
ressegueix els nuclis del municipi. Aquesta pista, en arribar al
Coll de Fabregada, es bifurca en una doble direcció, cap a Àger
pel Coll d'Ares i cap a Pont de Montanyana, passant per Alsamora.
El lloc de la mateixa Fabregada (d'ipsa Fabricata) és documentat el 1038, dins els termes del Casten de Mur. Aquest any
els comtes Ramon i Ermessenda de Pallars Jussà el donaren en
alou a Bertran Ató.
És una edificació romànica del segle XI, d'una nau coberta
amb volta de canó, i absis semicircular. L'espadanya campanar
és damunt la paret de ponent i data del segle XIII. La coberta de
la nau i de l'absis és feta amb Hoses de pedra i les parets del
conjunt són de cerreus de pedra amb sec. A l'arc principal de la
porta d'entrada hi figuren alguns símbols pagans de conjur.
Aquesta Verge ha pres el nom del conjunt de cases d'un
antic poblat que havia coronat el petit puig. L'ermita és l'ímica
cosa que ha restat en peu, com a símbol dels valors permanents
i transcendents de la fe cristiana que van florir per aquestes
contrades.
Revisió i traducció dels Goigs: Anton Fortuny.
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