
Patró de la
Vila de Torà
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BC, Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
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OREMUS : Intercessio nos quoesumus, Domine, beati Aegidii Abbatis commendet: ut, quod nostris mentis non
valemus, ejus patrocinio assequamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
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GOIGS EN AH11\0 DEL GLORIOS SANT GIL, ABAT
del Bisbat
de Solsona

Puix que sou nostre guardia
des de dalt la benaurança:

De la vila de Torà
sou As, Gili, l'esperança.

Nat de nissaga reial
no us captiva l'opulència;
vostre cor es tot clemencia
pel pobret i pel malalt.
Les virtuts del cristià
conreàreu amb gaubança.

De la vila, etc.

Quan amb confiança pia
se us presenta un desvalgut
demanant-vos la salut,
vostre mantell el guaria.
Retornant a la llar sa,
vostre nom gran fama alcança.

De la vila, etc.

Les ciutats abandoneu
per la vida retirada;
des d'Atenes, patria aimada,
vers a França navegueu.
La tempesta amb l'huracà
amb vostre prec s'abonança.

De la vila, etc.

Per contrari vent portada
la lleugera embarcació,
s'és trobada en la regi6
catalana, embarrancada.
El Senyor en Núria us deixa
per a ser nostra ensenyança.

De la vila, etc.

Els turons rublerts de neu
per llarg temps són vostre hostatge,
allí féreu una imatge
de la qui es Mare de Déu.
Sortida de vostra ma
li reseu amb més confiança.

De la vila, etc.

Fet deixeble de Cessari
Arles com hoste us rebia;
mes la fama no us plavia
sent per vós punyent Calvari.
En bosc afr6s i llunya
trobeu més plaenta estança.

De la vila, etc.

En la vostra solitud
no us manca la Providencia,
cada jorn amb complacencia
una cerva a vós acut.
Vostre cos ella alleta
amb abundó i sens recança.

De la vila, etc.

Caçant per aquell paratge
la comitiva reial,
assetjà el mans animal,
corrent ell vers vostre hostatge.
La fletxa que es dispara
en vostre pit s'afiança.

De la vila, etc.

El rei, princep piad6s,
en veure-us tan llatzerat,
mogut per la caritat
us remeia presur6s.
La llaga que no es tanca,
a Jesús més vos atança.

De la vila, etc.

Rebeu joiós del monarca
d'un convent la fundació
per la santificació
de la gent de la comarca.
Des d'ell vostre esprit vola
a l'eterna benaurança.

De la vila, etc.

Contra febres remeier
guariu tota malaltia,
dels Abats sou llum i guia,
dels humils capdavanter.
Al qui de Déu s'aparta
li alcanceu nova aliança.

De la vila, etc.

Ja us prenen per advocat
nostres primers moradors,
fills d'aquells senzills pastors
que el poble havien fundat.
Us bastiren un altar
per donar-vos alabança.

De la vila, etc.

En les seves afliccions
tant de pesta com de guerra
nostra vila es postra en terra
oferint-vos oracions.
I jamai suplica en va,
de seguit favor alcança.

De la vila, etc.

Ja que sou nostre guardia
des de dalt la benaurança:

De la vila de Torà
sou vós, Gili, l'esperança.
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