
EDICIO DEDICADA AL POBLE DE CUBELLS

GOIGS EN HONOR

DE
LA VERGE DEL CASTELL DE CUBELLS

Cantem himnes de lloança
a la Verge del CaSiell:
Protegiu els cubellesos,
sota vo.sctre salit mantel!.

Fa vuit segles que vinguércu
a Cubells, per sojornar
en mig d'aquegia filiada
disposada a alimentar
amb mel i mató de giòria,
que és l'aliment més bell.
Protegiu...

En arribar a les muralles
de Cubells, els sarrains,
hogries de casa crigaiana,
foragitats com veins
de mala nissaga foren.
Fou ba gait el gran cagaell.
Protegiu...

Al cag-tell un santuari
per a Vós fou congaruft,
s'esmerçaren els artigaes
deixant-lo tot embellit.

Vós encara hi sou, Senyora,

mes el palau s'ha fet yell.
Protegiu...

L'amor i la con fiança

de Cubelis en Vós ha fet

engrandir la vo gara casa
que ens és cèlic benifet.

1 ara més encirnbellada

podeu mirar tot l'Urgell.

Protegiu...

Avui, Mare, casa vogara

fa pena de contemplar;
us e4imern, Verge santa,
la volem renovellar.

Ajudeu-nos en l'empresa
de refer vogare

Protegiu...
Us volem per Reina i Mare

de Cubells i els seus entorns;

ja ho sabeu que fa centuries

que tantes generacions
de fills vogares us adoren;
sigui jove, sigui yell.
Protegiu...

Vers Cubells des de Pedrissa,
de La Vall, del Cap del Pla,
la mirada es fa joiosa,
el ca gaell en albirar.
Feu que es mintingui la joia
el entrar al v3gare cancell.
Protegiu...

Us demanem Verge Santa,
vogara excelsa protecció,
amb que honreu el nogare poble
en tot temps, i en l'abandó
transitori dels temps d'ara:
Sou Mare i nogare escambell.
Protegiu...

Cantem himnes de lloança
a la Verge del Cagaell:
Protegiu els cubellesos,
sota voitre sant mantel!.

y. Pregueu per nosaltres santa Mare de Diu. g. Perquè s!guem dignes de les promeses de Crut.
PREGUEM

Senyor Diu, us preguem que concediu a nosaltres, set vents vc.fires,gaudir de perp2tua salut espirituat
i corporal: i que; per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguem deslliurats

de la tri.sclesa adual, i que puguem fruir de la felicitat eterna. Per nefire Senyor.

Text poetic per Jaume Camps i Po& fill de Cubells. Dibuix de la imatge per R. Vives i Sainte'. Any 1978.
Els dos motius ornamentals reprodueixen dues de les deu pedres dovelles, que formen l'admirable arc d'entrada al

notable i antic temple rominic de Cubells, ( Del ¡libre - La portada rominica de la Iglesia de Santa Maria del
Caitillo de Cubells - per Josep Sarrate i Forga, any 1 97 0 ).



VERGE DE LA PALOMA

Aquesta bella imatge ds del eagle XVI 1 sembla escultarada pel
mateix artista que Mu la imatge de la Verge del Castell. Ho de-
mostra la mateixa lfnia constructiva 1 la decoraeid,s1 bd ós Inds
interessant la imatge de la Mare de Ddu del Caste11.

A les sales d 'Art de 1 'Exposicid Internacional de la ciutat de
Barcelona de l'any 1929, hi figurà en unid d'altres peces de Cu-
bans; però ha retornat a la Parròquia, car actualment es guarda
a la rectoria de Cubells, per bd que amb el cap de l'Infant Je-
stfs degudament restaurat.

Es coneguda amb el nom vulgar de VERO DE LA PALOMA.
( Nota documented, copiada de l'interessant llibre =BELLS ,redac-
tat per Jaume Camps 1 Pooh. Imprès a Thrrega l'any 1972 F. Camps
editor )

En una de les eztribacions de la serrala-
da del Montsec, tallada pel pas del Segre,
es trcba l'antiquissima vila de Cubells, que
semblantment a Agar (de notòria I interes-
sant història), I Cams:as:a, Montelar I altres
pobles, coronen una série de turons aspres i
dificils, els quals donada la característica
de l'Alta Edat Mitjana jugaren una impor-
tant missió en la Reconquesta.

Des del punt de vista comarcal, horn ern-
marca Cubans dintre la comarca de la No-
guera (la capItaiitat de la qual ocupa Ba-
laguer). Seguint la ruta de la carretera pro-
vincial de Lleida a Puigccrda i a uns quinze
caallamctres de Balaguer, després de creuar
amb facilitat la plana de la Sentiu de Sió,
horn entra ràpidament a la primera partida
de terra del terme de Cubells, a la qual,
precisamcnt per la seva situació geogrAfica:
en diuen «la Vall». I ascendint, suaument
primerament i gaircié de sobte al final, horn
es detura al peu dcl turó en plena carretera
al elm del oual es troba Cubells.

Des de la carretera, Cubells presenta un
aspecto boirós, sornert, insignificant, inexis-
tent... Cal enfilar els bons camins que me-
nen fins al dm ms elevat de la vella po-
blació, fins a la famosa placeta del Caste11.
És des d'aquest mirador d'on tot curios po-
dra donar goig a la seva mirada: al fons,
tota la immensa I fértil esplanada de 1'Ur-
gc11; a la dreta vcura amb claredat la
torre_ del Caste11 i el campanar de la Seu
Vella de Lleida, I a la seva esquerra podra,
si el dia es de clara Burninositat, albirar
fins els turons de Montserrat. No és pas sen-
se justificac16 que han estat donats a Cubells
els bells tftols de «bald% sentinella o mi-
rador de l'Urgell».

Textos extraaats de l'interessant [litre 19i.sciOric-artffiic

CUBELLS
p er

gaume Camps i Pod;

R. Vives i Sabati imprimi a la Rbla. José Antonio 18, de Vilanova i la Geltrti.
JUSTIFICACIO 3 exemplars en pergamí pintats signats i numerats. 3 exemplars en cartolina
blanca de fil, pintats, signatsi numerats. aoo exemplars en paper « CaStell	 signats i numerats.

ioo exemplars amb l'orla de color i numerats. 500 exemplars de carter popular.
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En la Collecci6 de Goigs de l'impressor, aquefts porten el min-1er° I O l 2.
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