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Goigs del gloriós Màrtir Sant Feliu, Africà,
Patró de la vila de Gerri de la Sal

ex-Abadiat de Gerri, Bisbat d'Urgell

Puig entre los sants viviu,
gosant la eterna alegria;

Siau-nos amparo i guia,
Patró nostre, Sant Feliu.

Si noble sanc africana
del Cel haveu heretat,
amb vostre germa Cugat,
en la ciutat Cilitana,
i a derramar-la veniu,
Catalunya s'en gloria.

De tot cor vos anhelareu
del martini la corona,
i amb gran contento arrivareu
a la noble Barcelona;
del germa vos despediu,
i deixau sa companyia.

Amb valor de cristià
a Girona caminareu,
ahon promptament provareu
els rigors de Dacia;
torments terribles sofriu
amb singular valentia.

A Rufi sou presentat,
lloctinent d'aquell tirà,
que deixasseu, procurà

la hei de la veritat,
a que constant resistiu
amb una santa porfia.

Fam i sed vos fa patir
i assots amb gran crueltat;
vostre cos ja Ilastimat
la amb garfis de ferro obrir;
víctima sou de Déu viu,
en quí vostre cor confía.

Des de Guixols sou tirat
al mar amb una gran mola;
un Angel des del Cel vola,
i a la platja os ha portat,
que en honra vostra se diu
Calasants fins avui dia.

A Girona per la posta,
d'un fer cabal' artastrat,
vos tornaven; j en la costa
de Panedas heu finat;
d'esta mortal vida eixiu,
pujant al Cel recta via.

Ditxosa fou vostra sort,
màrtir lo més senyalat;
puig que després que ja mort,
lo cap vos ne fou Ilevat;

amb Cristo, mort, competiu
quant la Hansa lo feria.

Creix vostra gloria més,
perquè no sab criatura,
fins avui, vostra sepultura,
com tampoc la de Moisés;
secret que té en son arxiu
lo Déu de sabiduria.

Los pobles que vos veneren
per son Patró i Advocat,
a centenars se numeran
en tota la cristiandat;
d'altre sant no se escriu
gose semblant regalia.

És constant que aquesta vila,
vos venera amb devoció
i de Gerri son Patró
tots vos van aclama un dia;
Gerri sab que protegiu
al qui en vos sempre confia.

Puig que trionfant eixiu
de la infernal bateria;

Siou-nos amparo i guia,
Patró nostre, Sant Feliu.

Ora pro nobis, beate Felix.—Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

OREMUS.— Deus, qui beatum Felicem vehementi martyrii studio infilamasti; cordibus nostris coelestis patriae amorem Infun-
de; ut ab ea nec prosperis nec adversis abducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
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